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ِمذِخ 

يعتبر قسـ عمـ الحيكاف مف أقدـ األقساـ في الجامعة، حيث تأسس عند إنشاء كمية 
إلعداد ككادر عممية مؤىمة ساىمت كمازالت تساىـ في ، ـ1957ىػ المكافؽ 1387العمـك في عاـ 

،  في شتى المجاالت– المممكة العربية السعكدية –بناء نيضة ىذا الكطف الغالي المعطاء 
كالتعميـ العاـ كالعالي كالصحة كالزراعة كخدمة المجتمع مف خالؿ تأىيؿ الطالب في مرحمة 

كطالب كمية عمـك األغذية ، كطالب المرحمة اإلعدادية لكميات العمـك الصحية، البكالكريكس
 .كالزراعة كبعض أقساـ كمية العمـك كالكيمياء الحيكية كالنبات كاألحياء الدقيقة كالجيكلكجيا

بفضؿ تشيد جامعة الممؾ سعكد نقمة نكعية في جميع المجاالت العممية كالبحثية، كذلؾ 
فقد كليذا . مف اهلل ثـ بفضؿ القائميف عمى شئكف التعميـ برعاية خادـ الحرميف الشريفيف حفظو اهلل

تطكر ىذا القسـ مف عدد محدكد مف أعضاء ىيئة التدريس كالمحاضريف كالفنييف كالمختبرات ك 
 عضكان مف ىيئة التدريس في تخصصات دقيقة 63 يضـ أكثر مف أصبح اآلفالتجييزات حتى 

 كمتنكعة نشرت في أشير الدكريات كالمجالت أبحاث عديدة  في اساىمك مختمفة في عمـ الحيكاف
 مف الييئة المعاكنة 35 العديد مف الكتب، ناىيؾ عف أكثر مف كما قامكا بتأليؼ كترجمة .العممية

إضافةن إلى ما يزيد عمى أربعيف مختبران مجيزان ، ليـ ما بيف محاضر كمعيد كأخصائي كفني
لمدراسات العممية لمطالب في المستكيات المختمفة مف بينيا المختبرات البحثية ألعضاء ىيئة 

بدأ القسـ في تقديـ الدراسات العميا لدرجة الماجستير في لقد ك. التدريس كطالب الدراسات العميا
درجة الماجستير إلى ما يربكا ىػ، حيث منح القسـ 1421 كلدرجة الدكتكراه في عاـ ىػ 1401عاـ 
.  مف الطالب كالطالبات (10)كدرجة الدكتكراه إلى ما يربكا عف ، طالبان كطالبةن ( 80) عمى 

داخميان أما إذا تطرقنا إلى الكحدات العممية ذات الطابع الخاص التي تخدـ القسـ 
مركزم ألجيزة عالية التقنية تخدـ المجمكعات البحثية المختمفة،  فيكجد في القسـ مختبر، كخارجيان 
كمتحفان يضـ نماذج ، ككحدة لمتحضيرات المجيرية  متكاممة لممجير االلكتركني،ة حديثةككحد

 زكاره مف الطالب كفئات  حيث يستقبؿ المتحؼلمختمؼ المجمكعات كالطكائؼ الحيكانية،
 .المختمفة عمى مدار الفصكؿ الدراسيةالمجتمع 

 . كاهلل نسأؿ أف يكفؽ الجميع لما يحبو كيرضاه



:الرؤية  

 . في التعميـ كالبحث العممي ك خدمة المجتمعكمتميزان أف يككف قسـ عمـ الحيكاف رائدان 

 

       :الرسالة
 قادرة عمى االستجابة  في مجاالت عمـك الحياة،إعداد ككادر تعميمية كفنية عالية التأىيؿ

 بما يخدـ مف خالؿ النشاطات البحثية كالتعميمية كالمينية المتقدمة لمتطمبات سكؽ العمؿ
 .المجتمع

 

 :األهداف 
كبالتعاكف مع األقساـ ، ييدؼ القسـ مف خالؿ االستفادة مف اإلمكانات المتكافرة في الجامعة

:  إلى، كالعالمية ذات السمعة المرمكقةالكطنيةالمشابية في الجامعات 

 .فنية عالية الػتأىيؿكإعداد ككادر تعميمية - 1

 .المناىج بما يتناسب مع متطمبات سكؽ العمؿ تطكير- 2

.  المتميزةلمية ا في المجالت العالعممية األساسية كالتطبيقية كنشرىااألبحاث القياـ ب-  3

 مف مشاكمو كترفع تساىـ في حؿ بعض التيالتكاصؿ مع المجتمع بتكفير البرامج التثقيفية - 4
 .مستكل الكعي

 

 :مجاالت العمل

 .معيد ػ فني مختبرات ػ مساعد باحث: كزارة التعميـ العالي ػ         

 . مدرس ػ خبير مختبرات:التربية كالتعميـكزارة  ػ         

 .المختبرات ػ المستشفيات: كالطيرافكزارة الدفاع  ػ         

 .كالمستكصفاتكػافة المستشفيات  الطبية في ختبرات كالتحاليؿالـ: الصحةكزارة  ػ         



. السمكية  البحكث الحيكانية ػ معامؿ األبحاث ػ الثركة : كزارة الزراعة ػ         

. مختبرات الجكدة النكعية ػ المكاصفات كالمقاييس: كزارة التجارة ػ         

. كالمستشفيات دات الصحية حم الكالطبية ؼالمختبرات كالتحاليؿ : كزارة الداخمية ػ         

. المختبرات كالمستشفيات التابعة ليا: الحرس الكطني ػ          

نمائيا  ػ          . بحاث ػ فنييف: الييئة الكطنية لحمػاية الحػياة الفطرية كا 

.  بحاث ػ فنييفإشراؼ بيئي ػ: مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية  ػ         

شركات اإلنتاج  - مختبرات المستشفيات األىمية ػ المؤسسات العممية: القطاع الخاص ػ         
  .الحيكاني



 برنامج البكالوريوس في قسم عمم الحيوان

 :شروط القبول بالقسم لدرجة البكالوريوس

 : يشترط القسـ حسب شركط القبكؿ في الكمية ما يمي

 .(قسـ عمـك طبيعية  ) ػ أف يككف الطالب حاصؿ عمى الشيادة الثانكية 1

 . عند دخكلو لمقسـ2.5 ػ أف ال يقؿ معدؿ الطالب التراكمي بعد السنة التحضيرية عف 2

 

: وصف كيفية تعيين خريجي القسم كمدرسين

المجاالت الفنية عمـ الحيكاف لمعمؿ سكاءن في قسـ لخريجي  الخطة الدراسية الفرصةتتيح 
لمادة مدرسيف ؾ في مجاؿ التدريس  العمؿ أكبيئية، اؿكاألنظمة فطريةالحياة اؿ كأ، لممختبرات
مف كحدة دراسية  12 أتاحت الخطة الدراسية لمخريج أف يدرس كقد .في المدارس الثانكيةاألحياء 

 ضمف المقررات االختيارية كالتي تبدأ في المستكل السادس كالسابع قسـ النبات كاألحياء الدقيقة
 .(مستكل/  ساعات 4)كالثامف 

طبيعة المقررات االختيارية التي  (المرفؽ مع شيادة التخرج)كيكضح السجؿ الدراسي لمخريج 
 عمـ فأف عمى خريج قسـكعالكةن عمى ذلؾ  .درسيا كالتي تحدد اتجاه التعييف في المكاف المناسب

 شخصية إلجازتو جتاز امتحاف كتابي كمقابمة، أف مالحيكاف، الذم يرغب في العمؿ كمدرس
 .كزارة التربية كالتعميـلمتعييف مف قبؿ 

 

: متطمبات التخرج

 136ينجز عميو أف ف فإقسـ عمـ الحيكاف، لكي يحصؿ الطالب عمى درجة البكالكريكس مف 
كعند االنتياء مف .  الصيفيفصؿ مستكيات باإلضافة إلى اؿ8ساعة معتمدة مكزعة عمى 

 ( حيف465) الدراسات الميدانية دراسة مقرريككف قادران عمى فإف الطالب س، السادسمستكل اؿ



طالع عمى تفاصيؿ دقيقة مف العمؿ الميداني، حيث ال الوخالؿ فصؿ الصيؼ الذم يتيح 
في  .أعضاء ىيئة التدريس المرافقيفتحت إشراؼ  األعماؿ يدكيان يستطيع الطالب ممارسة

 مشركع بحثي  عبارة عفىكك ،( حيف498)المستكل الثامف يككف عمى الطالب اجتياز مقرر 
نقطة محددة في مجاؿ البيكلكجيا ب كيفية جمع المعمكمات المتعمقة  مف خاللويتعمـ الطالبك

اكتساب ميارة تصميـ كتنفيذ تجربة عممية، ثـ إجراء تحميؿ البيانات ككتابة ككذلؾ الحيكانية، 
 نسخة كالذم يتـ تقييمو مف قبؿ األستاذ المشرؼ حيث تُقّدـ بعد ذلؾ ،  في النيايةالتقرير العممي

 . لرئيس القسـالدرجةنيائية مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظام الدراسة في كمية العموم

: يمي تنتظـ الدراسة في كمية العمكـ طبقان لما

-. إف كجد - السنة الدراسية عبارة عف فصميف رئيسييف كفصؿ صيفي  .1
المستكل الدراسي ىك الُمسّمى الّداؿ عمى المرحمة الدراسية، كيككف عدد المستكيات  .2

. لمتخرج ثمانية مستكيات عمى األقؿ طبقا لمخطة الدراسية الُمعتمدة
، كال تشتمؿ ىذه ( أسبكعان 15ال تقؿ عف )ُمدة المستكل الدراسي ىي فصؿ دراسي كامؿ  .3

. الُمدة عمى فترتي التسجيؿ كاالختبارات النيائية
الفصؿ الدراسي الصيفي ال تقؿ مدتو عف ثمانية أسابيع، كُتضاعؼ خالليا المدة  .4

 .المخصصة لتدريس كؿ مقرر
خالؿ المستكل الدراسي كفقان  (مادة دراسية)يتـ تدريس عدد مف الُمقررات الدراسية  .5

 .كؿ تخصص في األقساـ المختمفة لبرنامج
لنيؿ درجة البكالكريكس عمى   (ساعة معتمدة) كحدة دراسية 136الطالب دراسة  عمى  .6

 :النحك التالي
فصميف دراسييف خالؿ ) كحدة دراسية خالؿ السنة التحضيرية 31َيدُرس الطالب  - أ

 .(عاـ أكاديمي كاحد
في برنامج التخصص  (إجبارم+ اختيارم ) كحدة دراسية 97َيدُرس الطالب  - ب

بأقساـ الكمية المختمفة عمى مدار الستة فصكؿ الدراسية التالية لمسنة التحضيرية 
 .(بدءان مف الفصؿ الدراسي الثالث)
 كحدات دراسية مف متطمبات الجامعة 8يقـك الطالب باختيار : متطمبات الجامعة - ت

 . كحدة دراسية اختيارية خالؿ فترة دراستو بالكمية22مف أصؿ  (ثقافة إسالمية)
ُيحدد الطالب تخصصو قبؿ انتيائو مف السنة التحضيرية بناءن عمى الشركط التي - 7

 .ُيحددىا كؿ قسـ

 

 



 e.Registerالنظام األكاديمي الجديد - 1

نظاـ التسجيؿ ىك حجر األساس في المنظكمة األكاديمية، كمحكر العممية التعميمية، كالخطكة 
 لمطالب المميزات e.Registerيتيح النظاـ األكاديمي الجديد . األكلى لبدء الحياة الجامعية

:  التالية

  مف خالؿ مكقع عمادة التعامالت اإللكتركنية كاالتصاالتبريد االلكتركنيإنشاء  .1
http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages/ 

 ، كمف ثـ إدخاؿ اسـ http://edugate.ksu.edu.sa: الدخكؿ إلى النظاـ األكاديمي عبر الرابط .2
.  المستخدـ ككممة السر التي حصؿ عمييا عند إنشاء بريده االلكتركني

ُيمكف لمطالب أف يسجؿ بنفسو مف أّم : (التسجيؿ كالحذؼ كاإلضافة)التسجيؿ اإللكتركني  .3
مكاف يكجد فيو خالؿ فترة التسجيؿ كالحذؼ كاإلضافة المحددة في التقكيـ الجامعي دكف 

 :الحاجة إلى مراجعة الكمية أك القسـ
 .تسجيؿ المقررات الدراسية كتحديد عدد الساعات المطمكب دراستيا: التسجيؿ - أ
ضافة مقررات خالؿ األسبكع األكؿ مف : الحذؼ كاإلضافة - ب يجكز لمطالب حذؼ كا 

. الدراسة بحيث ال يقؿ أك يزيد العبء الدراسي عف العبء المسمكح بو
 .االطالع عمى الجدكؿ الدراسي لمكمية كالشعب الُمتاحة كالُمغمقة .4
 .االطالع عمى الجدكؿ الدراسي لمطالب كطباعتو .5
 .(غير رسمية)االطالع عمى السجؿ األكاديمي كطباعة نسخة  .6
 .االطالع عمى نتائج االمتحانات النيائية فكر رصدىا .7
 .االطالع عمى الخطة الدراسية كالمقررات الُمجتازة كالمقررات الُمتبقية .8
 .االطالع عمى العقكبات المسجمة عمى الطالب .9
 .استعراض المكافآت .10
 .تقديـ االقتراحات كالشكاكل .11
 .تقييـ األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس .12
 .تبادؿ الرسائؿ االلكتركنية كتغيير كممة السر. 13

http://edugate.ksu.edu.sa/
http://edugate.ksu.edu.sa/


- 7أ1غرفة )عند وجود أّي مشكمة عند التسجيل، ُيرجى مراجعة مكتب التسجيل بالكمية *
 (4مبنى 

 تسجيل المقررات الدراسيةقواعد وآليات - 2

 ىك مادة دراسية تتبع مستكل محدد ضمف خطة الدراسة المعتمدة في كؿ المقرر الدراسي 
أنظر )يككف لممقرر رقـ، كرمز، كاسـ، كتكصيؼ طبقان لألقساـ المختمفة . (برنامج)تخصص 
.  (دليؿ القسـ

 ُتعطى  (كحدة دراسية) إلى مجمكعة مف المحاضرات النظرية كالدركس العممية ُيقسم المقرر
. أسبكعيان خالؿ المستكل الدراسي

 ىي المحاضرة النظرية األسبكعية التي ال تقّؿ مدتيا عف خمسيف دقيقة، أك الوحدة الدراسية 
. الدرس العممي الذم ال تقّؿ مدتو عف مائة دقيقة

  يتـ تسجيؿ المقررات الدراسية لجميع الطالب بطريقة آلية مف خالؿ المكقع اإللكتركني
http://edugate.ksu.edu.sa 

  كحدة دراسية لكؿ  (20 – 12) في عدد كحداتيا الدراسية مف تتفاوت المستويات الدراسية
 .مستكل

 بطسيكة آلية يف بداية الفصل الدزاسي التالي، وذلك تسهياًل على الطالب، يته تسجيل املكسزات 

 .ثه ُينكً بعد ذلك للطالب تعديل اجلدول الدزاسي اخلاص به باحلرف واإلضافة
 اجلدول التالي يوّضح العبء الدزاسي للطالب مبا يتياسب ومعدله الرتاكني: 

 

 5.0 4.5 4 3.5 3 2.5 2 الُمعدل التراكمي

الساعات المسموح 
 بتسجيمها

14 15 16 17 18 19 20 

 

 خالل األسبوع األول مً الفصل الدزاسي بواسطة الطالب إلكرتوىيًا، تته عنليات احلرف واإلضافة

وذلك مً خالل الولوج مً بوابة اليظاو األكادميي للجامعة بعنادة شئوٌ الكبول والتسجيل 

(http://edugate.ksu.edu.sa.) 
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 للطالب التسجيل يف مكسز دوٌ اليجاح يف املتطلب السابل هلرا املكسزال حيل . 

 بسبب السسوب يف املكسزات يته تسجيلهه يف مكسزات املستوى بالتدزج الطالب الريً مل يتعجسوا 

 .بدءًا باملستويات األقّل، وذلك وفل اخلطط الدزاسية املعتندة
 ٌدزاسيًا يته تسجيلهه يف املكسزات مبا يطنً هله احلد األدىى مً العبء الطالب املتعجسو 

 :الدزاسي يف كل فصل على أٌ ُتساعى اليكاط اآلتية
 . عدو التعازض يف اجلدول الدزاسي-

 استيفاء املتطلبات السابكة للنكسز أو املكسزات امُلساد تسجيلها- 
 :حساب الُمعدل الفصمي والتراكمي

كلمعرفة كيفية حساب   .ُتحسب المعدالت الفصمية كالتراكمية لمطالب آليا عف طريؽ النظاـ
 :المعدالت يجب إتباع الخطكات التالية

:  حساب اُلمعدل الفصمي

: يتم حساب الُمعدل الفصمي بمعرفة النقاط التالية

.  معرفة عدد ساعات المقررات .1
.  معرفة الدرجة الحاصؿ عمييا في كؿ مقرر .2
.  معرفة التقدير المقابؿ لمدرجة .3
.  معرفة قيمة التقدير .4
قيمة التقدير  ×  عدد ساعات المقرر = معرفة النقاط  .5
 . تحديد مجمكع النقاط الحاصؿ عمييا في جميع مقررات الفصؿ .6
 . تحديد مجمكع عدد الساعات المسجمة في الفصؿ .7
 :ُيحسب المعدؿ الفصمي طبقان لممعادلة التالية .8

                                        

 =الُمعدل الفصمي 
 (6بند )مجموع النقاط 

 (7بند )عدد ساعات التسجيل في الفصل 



كالجدكؿ التالي يكّضح الدرجات المئكية، كالتقدير، كقيمة التقدير، التي يحصؿ عمييا الطالب في 
: كؿ مقرر، كُيستخدـ الجدكؿ لحساب النقاط

 قيمة التقدير رمز التقدير التقدير الدرجة
 5,00 +أ ممتاز مرتفع 100 –  95من 

 4,75 أ ممتاز 95 إلى اقل من   90من 
 4,50 +ب جيد جدًا مرتفع 90إلى أقل من 85من 
 4,00 ب جيد جداً  85 إلى أقل من 80من 
 3,50 +ج جيد مرتفع 80 إلى أقل من 75من 
 3,00 ج جيد 75 إلى أقل من 70من 
 2,5 +د مقبول مرتفع 70 إلى أقل من 65من 
 2.00 د مقبول 65 إلى أقل من 60من 

 1,00 هـ راسب 60أقل من 
الغياب عن المحاضرات 

 1,00 ح محروم أو أكثر% 25

 

 

:  حساب الُمعدل التراكمي

 :يتـ حساب الُمعدؿ التراكمي كما يمي

.  (لجميع الفصكؿ التي تـ دراستيا)مجمكع النقاط اإلجمالي  (1
. (لجميع الفصكؿ التي تـ دراستيا)مجمكع الساعات الُمعتمدة اإلجمالي  (2
: ُيحسب المعدؿ التراكمي طبقا لممعادلة التالية (3

 

 

 
 

 =اُلمعدل التراكمي 
 مجموع النقاط اإلجمالي

 مجموع الساعات الُمعتمدة  اإلجمالي
 =  الُمعدل التراكمي

 مجموع النقاط اإلجمالي

 مجموع الساعات الُمعتمدة  اإلجمالي



:  حساب ُمعدل الفصل الدراسي األول-1: وفيما يمي مثال لحساب الُمعدالت السابقة

قيمة  التقدير الدرجة الساعات المعتمدة المقرر
 النقاط التقدير

 10  = 2,5  ×  4 2,5 +د 67 4  فيز101

 12   = 3   ×    4 3 ج 73 4  كيم101

 10.5  = 3,5   ×  3 3,5 +ج 77 3  نجم121

 8  =  4    ×    2 4 ب 81 2  عرب101

 13    40,5 

 3,12 = 13 ÷ 40,5= ساعات التسجيل بالفصل ÷ مجموع النقاط = الُمعدل الفصمي 

2 
:  حساب ُمعدل الفصل الدراسي الثاني-

قيمة  التقدير الدرجة الساعات المقرر
 التقدير

 النقاط

101 
 ريض

 6  = 2   ×    3 2 د 61 3

101 
 إحص

 9  = 3    ×   3 3 ج 73 3

 12  = 4    ×   3 4 ب 80 3  عال206

103 
 عرب

 13,5 = 4,5   ×  3 4,5 +ب 88 3

 9,5 = 4,75 ×  2 4,75 أ 92 2  سمم101

 15 = 5   ×     3 5 +أ 97 3  نجم122

 17    65 

 3,82 = 17 ÷ 65= ساعات التسجيل بالفصل÷ مجموع النقاط = المعدل الفصمي 



:  حساب المعدل التراكمي

  =  30 ÷ 105,5= مجموع ساعات الفصمين ÷ مجموع نقاط الفصمين = المعدل التراكمي 
3,52 

: الحذف واإلضافة لُمقرر دراسي
  تتـ عممية الحذؼ كاإلضافة لممقررات الدراسية مف خالؿ البكابة اإللكتركنية

http://edugate.ksu.edu.sa مف الفصؿ الدراسي عمى األسبوع األول فقط خالؿ 
.  ساعة12أاّل يقّؿ عدد الساعات الُمعتمدة المسجمة عف 

  يجكز لمطالب حذؼ مقرر دراسي كاحد قبؿ بداية االختبارات النيائية بخمسة أسابيع عمى
 أربعة مقررات دراسية خالؿ فترة بحد أقصىاألقؿ، كذلؾ بتقديـ ُعذر مقبكؿ لعميد الكمية 

. دراستو بالكمية
 

 :المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة
 

  مف المحاضرات %75حضور ال تقّل عن الطالب المنتظـ ال بّد لو أف يحقؽ نسبة 
 .كالدركس العممية

  فأكثر في أّم مقرر، فإنو ُيحـر مف دخكؿ االختبار % 25إذا حقؽ الطالب نسبة غياب
. النيائي ليذا المقرر كُيعتبر راسبان فيو

  يجكز لمطالب التقدـ بطمب تأجيؿ الدراسة قبؿ بدء الفصؿ الدراسي لعذر يقبمو مجمس
الكمية عمى أاّل تتجاكز مدة التأجيؿ فصميف دراسييف متتالييف، أك ثالثة فصكؿ دراسية 

. متقطعة، كحد أقصى طكاؿ فترة دراستو بالكمية
 يجكز لمجمس الجامعة في حالة الضركرة استثناء البند السابؽ. 
  إذا انقطع الطالب عف الدراسة مدة فصؿ دراسي دكف طمب تأجيؿ يطكل قيده مف

 .الجامعة، كلمجمس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عف الدراسة لمدة أقؿّ 
 ال ُيعتبر الطالب ُمنقطعان عف الدراسة لمفصكؿ التي يدرسيا زائران بجامعة أخرل. 
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 :الطالب الزائر
 ىك الذم يقـك بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرل، أك في فرع مف فركع الطالب الزائر

 :الجامعة التي ينتمي إلييا دكف تحكيمو، كُتعادؿ لو المكاد التي درسيا كفقان لمضكابط التالية

  لفصميف عمى األقؿ في الكمية التي  (بمعدؿ تراكمي)أف يككف لمطالب سجؿ دراسي
 .التحؽ بيا قبؿ طمبو الدراسة كطالب زائر

  يجب الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة مف كمية الطالب لمسماح لو بالدراسة كطالب زائر
مع تحديد المقررات التي سيقـك بدراستيا، كلمكمية اشتراط الحصكؿ عمى معدؿ معيف 

. ُيكّجو الطالب لمدراسة بخطاب رسمي مف عمادة شؤكف القبكؿ كالتسجيؿ. لمعادلة المقرر
 أف تككف الدراسة في كمية أك جامعة معترؼ بيا .
  في مفرداتو،  (مكافئان )أف يككف المقرر الذم يدرسو الطالب خارج الجامعة معادالن أك

 .كال تقؿ كحداتو الدراسية عف أحد المقررات التي تتضمنيا متطمبات التخرج
  الحد األقصى لمجمكع الكحدات الدراسية التي ُيمكف احتسابيا مف خارج الجامعة ىك

 .عشركف في المائة مف مجمكع كحدات التخرج مف جامعة الممؾ سعكد (20%)
  ،ال ُتحتسب معدالت المقررات التي تتـ معادلتيا لمطالب الزائر مف ضمف معدلو التراكمي

 .كتثبت المقررات في سجمو األكاديمي
  يجب عمى الطالب تزكيد عمادة شؤكف القبكؿ كالتسجيؿ بنتائجو التي حصؿ عمييا خالؿ

ذا لـ ُيقّدـ  أسبكعيف مف بدء الدراسة في أكؿ فصؿ دراسي يمي فترة دراستو كزائر، كا 
 .نتائجو ُيعتبر منقطعان عف تمؾ الفصكؿ

 

 :الفصل من الجامعة
 :يتـ فصؿ الطالب مف الجامعة في الحاالت التالية

  إذا حصؿ عمى ثالث إنذارات متتالية عمى األكثر النخفاض معدلة التراكمي عف الحد
 (.2)األدنى 

  ُيمكف إعطاء الطالب فرصة رابعة مف قبؿ مجمس الجامعة بناءن عمى تكصية مجمس
. الكمية لمف ُيمكنو رفع معدلو التراكمي بدراستو لممقررات المتاحة



  يجكز لمجمس الجامعة إعطاء الطالب المفصكليف بسبب اإلنذارات فرصة ال تتجاكز
 .فصميف دراسييف عمى األكثر

  خالؿ مدة أقصاىا نصؼ المدة المقررة إذا لـ ُينو الطالب متطمبات التخرج في الكمية
 .لتخّرجو كذلؾ إضافةن إلى مدة البرنامج

  ُيعطى الطالب فرصة استثنائية مف قبؿ مجمس الجامعة إلنياء متطمبات التخرج بالتمديد
 .لفترة ال تتجاكز بحد أقصى مدة تساكم ضعؼ المدة األصمية المحددة لمتخرج

  يجكز لمجمس الجامعة إعطاء الطالب المفصكليف بسبب استنفاد مدة الفرصة
 .االستثنائية، كىي ضعؼ مدة البرنامج، فرصة ال تتجاكز فصميف دراسييف عمى األكثر

 
 :االختبارات والتقديرات

  يحدد مجمس الكمية، بناءن عمى اقتراح مجمس القسـ، درجة لألعماؿ الفصمية تتراكح بيف
 .مف الدرجة النيائية لممقرر (%60)إلى  (40%)

 تحتسب درجة األعماؿ الفصمية لممقرر بإحدل الطريقتيف التاليتيف: 
o  االختبارات الشفيية أك العممية، أك البحكث، أك أنكاع النشاط الصفي األخرل، أك

 .منيا جميعان، أك مف بعضيا، كاختبار تحريرم كاحد عمى األقؿ
o اختباراف تحريرياف عمى األقؿ. 

  يجكز لمجمس القسـ الذم يتكلى تدريس المقرر، بناءن عمى تكصية مدرس المادة، السماح
لمطالب باستكماؿ متطمبات أّم مقرر في الفصؿ الدراسي التالي، كيرصد لمطالب في 

، كال ُيحتسب ضمف المعدؿ الفصمي أك التراكمي (ؿ)سجمو األكاديمي تقدير غير مكتمؿ 
 .إاّل التقدير الذم يحصؿ عميو الطالب بعد استكماؿ متطمبات ذلؾ المقرر

  في سجؿ الطالب لعدـ  (ؿ)إذا مضى فصؿ دراسي كاحد كلـ يتغير تقدير غير مكتمؿ
 .، كُيحسب ضمف المعدؿ الفصمي كالتراكمي(ىػ)استكمالو، فإنو ُيستبدؿ بو تقدير راسب 

  ُتحسب التقديرات التي يحصؿ عمييا الطالب في كؿ مقرر طبقان لمجدكؿ المذككر سابقان
 .في كيفية حساب المعدالت

 
 



 :ضوابط االختبار النهائي
 

 ال يجكز اختبار الطالب في أكثر مف مقرريف في يـك كاحد. 
  ال ُيسمح لمطالب بدخكؿ االختبار النيائي بعد ُمضّي نصؼ ساعة مف بدايتو، كما ال

 .ُيسمح لو بالخركج مف االختبار قبؿ ُمضّي نصؼ ساعة مف بدايتو
  ُيحدد مجمس الكمية، بناءن عمى تكصية مجمس القسـ المختص، مدة االختبار التحريرم

 .النيائي عمى أاّل تقؿ عف ساعة كاحدة،  كال تزيد عمى ثالث ساعات
  الغش في االختبار، أك الشركع فيو، أك مخالفة التعميمات كقكاعد إجراء االختبار، أمكر

 .  ُيعاقب عمييا الطالب كفؽ الئحة تأديب الطالب التي ُيصدرىا مجمس الجامعة
  إعادة لمجمس الكمية التي تتكلى تدريس المقرر في حاالت الضركرة المكافقة عمى

 :وفقًا لمقواعد التالية خالؿ فترة ال تتجاكز بداية الفصؿ الثاني تصحيح أوراق اإلجابة
o  في مقرر واحد فقطيجكز لمطالب أف يتقدـ بطمب إعادة تصحيح أكراؽ إجابة 

 .الفصؿ الدراسي
o  يتقّدـ الطالب بطمب إعادة تصحيح أكراؽ اإلجابة إلى القسـ الذم ُيَدّرس المقرر

عمى أاّل يتجاكز تقديـ الطمب شيران مف نياية فترة االختبارات النيائية لمفصؿ 
 .الذم يرغب الطالب مراجعة أكراؽ إجابة أحد مقرراتو

o  أاّل يككف الطالب قد سبؽ أف تقّدـ بطمب إعادة تصحيح أكراؽ إجابة أحد
 .االختبارات كثبت عدـ صحة طمبو

 
 :التحويل

 : التحويل من كمية إلى أخرى داخل الجامعة: أّوالً 
  يجكز بمكافقة عميدم الكميتيف المعنيتيف التحكيؿ مف كمية إلى أخرل كفقان لمشركط التي

 .ُيقّرىا مجمس الكمية التي يرغب الطالب التحكيؿ إلييا
  تُثبت في السجؿ األكاديمي لمطالب الُمحّكؿ مف كمية إلى أخرل جميع المكاد التي سبؽ لو

دراستيا، كيشمؿ ذلؾ التقديرات كالمعدالت الفصمية كالتراكمية طكاؿ دراستو في الكمية 
. الُمحّكؿ منيا



 :التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكمية: ثانيا
  يجكز لمطالب، بعد مكافقة عميد الكمية، التحكيؿ مف تخصص إلى تخصص آخر داخؿ

 .الكمية كفؽ ضكابط يضعيا مجمس الكمية
  تثبت في السجؿ األكاديمي لمطالب المحّكؿ مف تخصص إلى آخر جميع المكاد التي

سبؽ لو دراستيا، كيشمؿ ذلؾ التقديرات كالمعدالت الفصمية كالتراكمية طكاؿ دراستو في 
. الجامعة

 :التخرج
  يتخّرج الطالب بعد إنياء متطمبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية عمى أاّل يقّؿ

   .(تقدير مقبكؿ) 2معدلو التراكمي عف 
 

 اٌخطخ اٌذساعٍخ

إف تبّني قسـ عمـ الحيكاف بكمية العمكـ بجامعة الممؾ سعكد تقكيـ كتطكير خططو  
الدراسية يييئ الفرصة لمتعرؼ عمى اإليجابيات كالسمبيات التي حدثت في خططو السابقة كالتي 

ىػ ليتمّكف القسـ مف إعداد خطة أكاديمية مقابؿ المتغيرات 1429/1430كاف آخرىا في عاـ 
األكاديمية كاحتياج سكؽ العمؿ كالمجتمع لكي يتمّكف مف التطكير كاالرتقاء بمستكل مخرجات 

. برامجو المتنكعة

:الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس  
 

الفصل األول للسنة التحضٌرٌة 

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (0+8 ) 8 ال ٌوجد  (1 )اللغة اإلنجلٌزٌة  نجم 140

  (1+1 ) 2 ال ٌوجد مقدمة فً الرٌاضٌات (1)الرٌاضٌات  رٌض 140

  (0+3 ) 3 ال ٌوجد مهارات التعلم  والتفكٌر والبحث نهج 140

  (0+2 ) 2 ال ٌوجد الصحة واللٌاقة صحة 140

 15 مجموع الوحدات

 

 الفصل الثانً للسنة التحضٌرٌة 

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (0+8 ) 8 ال ٌوجد  (2 )اللغة اإلنجلٌزٌة  نجم 150

 رٌض 150
 ( 2)الرٌاضٌات 

 حساب التفاضل
  (1+2 ) 3 رٌض140

  (0+3 ) 3 ال ٌوجد مهارات الحاسب تقن 140

  (0+2 ) 2 ال ٌوجد مهارات االتصال علم 150

 16 مجموع الوحدات

 



 المستوى الثالث

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (0+2 ) 2 ال يوجد متطلب جامعة سلم 

  (0+2 ) 2 ال يوجد متطلب جامعة سلم 

  (0+3 ) 3 ال يوجد  (1 )كٌمٌاء عامة  كٌم 103

  (0+2 ) 2 ال يوجد جٌولوجٌا جٌو 105

  (1+1 ) 2 ال يوجد إحصاء حٌوي إحص 106

 ( 1+2 ) 3 ال يوجد  عامنباتنبت  102

  (1+2 ) 3 ال يوجد علم الحٌوان مبادئ فً  حٌن 103

     

 17 مجموع الوحدات

 

 المستوى الرابع

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (0+2 ) 2 ال ٌوجد متطلب جامعة سلم 

  (1+3 ) 4 ال ٌوجد عامةكٌمٌاء حٌوٌة  كٌح 101

  (0+2 ) 2 ال ٌوجد فٌزٌاء حٌوٌة فٌز 205

  (1+2 ) 3 ال ٌوجد أحٌاء دقٌقة حدق 140

  (1+2 ) 3 حٌن103 علم الطفٌلٌات حٌن 212

  (1+2 ) 3  حٌن103  الخلٌة وفسٌولوجٌابٌولوجٌا حٌن 242

 17 مجموع الوحدات

 

 المستوى الخامس

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (1+1 ) 2  حٌن242 علم األنسجة حٌن 245

  (1+1 ) 2 حٌن103 تحضٌرات مجهرٌة حٌن 262

  (1+1 ) 2 حٌن103 التصنٌف الحدٌث للحٌوان حٌن 305

  (1+1 ) 2 حٌن103 علم األسماك حٌن 320

  (1+2 ) 3 حٌن103 علم البرمائٌات والزواحف حٌن 327

  (1+2 ) 3 حٌن103 الفسٌولوجٌا العامة حٌن 332

  (1+1 ) 2 حٌن103 بٌئة برٌة حٌن 373

     

 16 مجموع الوحدات

 

 المستوى السادس

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (0+2 ) 2 ال يوجد متطلب جامعة سلم 

  (1+2 ) 3 حٌن103  العامعلم الحشرات حٌن 311

  (1+1 ) 2 حٌن103 علم الطٌور  حٌن 325

  (1+1 ) 2 حٌن103 علم الثدٌٌات حٌن 326

  (1+1 ) 2  حٌن242 بٌولوجٌا جزٌئٌة حٌن 342

  (1+1 ) 2 حٌن103 بٌئة مائٌة حٌن 374

 ( 4 ) ػمقررات اختٌارٌة   

 17 مجموع الوحدات

 

 الفصل الصٌفً

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

 (5+0 )5  وحدة تخصصٌة34إنهاء  دراسات مٌدانٌة حٌن 465

 5 مجموع الوحدات

 
 المستوى السابع

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (1+2 ) 3  حٌن311 مفصلٌات طبٌة حٌن 317

  (1+1 ) 2  حٌن342 أساسٌات علم الوراثة حٌن 352

  (1+1 ) 2 حٌن103 التلوث حٌن 375

  (1+1 ) 2 حٌن103 المقارنالفقارٌات تشرٌح  حٌن 420

  (1+1 ) 2 حٌن103 األجنة الوصفًمبادئ علم  حٌن 423

  (1+1 ) 2  حٌن332 علم الغدد الصماء حٌن 432

  (4) ػ  مقررات اختٌارٌة  

     

 17 مجموع الوحدات

 
 



 المستوى الثامن

 الوحدات المتطلب مسمى المقرر المقرر

  (1+1 ) 2  حٌن423 األجنة التجرٌبًمبادئ علم  حٌن 424

  (1+1 ) 2  حٌن320 أسماك وقشرٌات اقتصادٌة حٌن 425

  (1+1 ) 2  حٌن332 علم المناعة حٌن 433

 ( 2+0 ) 2  حٌن262  عملٌةتقنٌة مختبراتحٌن  461

  (1+1 ) 2 حٌن103 سلوك الحٌوان حٌن 471

   2 ( 0+2)  التخرجمشروع بحث حٌن 498

  (4)  ػ مقررات اختٌارٌة  

     

 16 مجموع الوحدات
 

 . وحدة معتمدة على األقل95إنهاء :   حين 498                   

 

 

:وصف مختصر لمقررات درجة البكالوريوس المحدثة  

  ( 1+2 ) 3 مبادئ في عمـ الحيكاف   حيف 103
الخصائص العامة . األنسجة الحيكانية المختمفة. دراسة تركيب ككظائؼ الخمية الحيكانية كالكراثة الخمكية المحتكل

خصائص . دراسة الصػفات العامػة لألكليات مع أمثمة مختارة. تقسيـ المممكة الحيكانية. لممممكة الحيكانية
مقدمة في كظائؼ . كتقسيـ شعب المممكة الحيكانية مف اإلسفنجيات حتى الحبميات مع أمثمة مختارة

 .    التغذية، اليضـ، األيض تركيب الدـ ككظائفو: األعضاء مع التركيز عمى 
ػ  المتطمب 

 
  ( 1+2 ) 3 عمـ الطفيميات  حيف 212

التعرؼ عمى الخصائص . فيـ كتطبيؽ مختمؼ الطرؽ كالتقنيات التي تطبؽ لمتعرؼ عمى العدكل الطفيمية المحتكل
التعرؼ كتحديد مكقع اإلصابة في جسـ العائؿ كالتشخيص كاآلثار . األساسية لألطكار المختمفة لمطفيؿ

إتقاف عممية تصكير الطفيؿ . (عكائمو)استنباط دكرة حياة الطفيؿ كتحديد عائمو . المرضية كالمعالجة
 . كتابة التقرير النيائي عف الحالة التشخيصية. كتحقيؽ القياسات السميمة

 حيف 103 المتطمب 
 

  ( 1+2 ) 3بيكلكجيا كفسيكلكجيا الخمية   حيف 242
تركيب األغشية الحيكية . الخاليا بدائية النكل كالخاليا حقيقية النكل. نشأة بيكلكجيا الخمية الحديث المحتكل

اإلشارات بيف الخمكية كتكجيو البركتينات المصنعة إلى . انتقاؿ المكاد عبر األغشية الحيكية. ككظائفيا
. دكرة الخمية. الييكؿ الخمكم. عضيات الخمية مف حيث التركيب كالكظيفة. مكاقعيا داخؿ الخمية كخارجيا

 . الفسفرة المؤكسدة. دكرة كربس. انحالؿ السكر. الخاليا الجذعية. المكت الخمكم المبرمج
 حيف 103 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 عمـ األنسجة  حيف 245

. األنكاع المختمفة الرئيسية لألنسجة الحيكانية كىذا يتضمف األنسجة الطالئية كالضامة كالعضمية كالعصبية المحتكل
أنكاع األنسجة التي تدخؿ في تركيب كؿ مف الجياز اليضمي كالتنفسي كالبكلي كالتناسمي كالكعائي 

 . كالعصبي كالغدد المختمفة في جسـ الحيكاف كاإلنساف كعالقة ىذه التراكيب بكظائؼ ىذه األجيزة
 حيف 242 المتطمب 

 
 
 



  ( 1+1 ) 2 تحضيرات مجيرية  حيف 262
الخطكات المتبعة في التقنية المجيرية الضكئية . أنكاع المثبتات الكيميائية المختمفة كمزاياىا كعيكبيا المحتكل

المجير اإللكتركني، طرؽ التثبيت كالغسيؿ كنزع الماء . ككيفية صبغ العينات بإحدل الصبغات المناسبة
كالطمر كالقطع بالميكركتـك الدقيؽ كصبغ القطاعات الدقيقة جدان فحصيا بالمجير اإللكتركني النفاذ 

 .لمعرفة التركيبات الدقيقة لعضيات الخمية
 حيف 103 المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 التصنيؼ الحديث لمحيكاف  حيف 305

أىداؼ التصنيؼ كمياـ عالـ . تاريخ عمـ التصنيؼ كالمراحؿ التصنيفية. األسس العامة لعمـ التصنيؼ المحتكل
النكع كالمرتبات تحت . نظريات التصنيؼ. الخدمات التي يقدميا عمـ التصنيؼ لعمـ األحياء. التصنيؼ
الخصائص التصنيفية طرؽ التصنيؼ . التنكع كميكانيكية العزؿ. التقسيـ كالمرتبات األعمى. النكعية

كالعددم، الجزيئي الكرمكسكمي، التصنيؼ الكيميائي، التصنيؼ المناعي، التصنيؼ  (الظاىرم)التقميدم 
عرض ]اإلجراءات التصنيفية . (التبايف الفردم كاختالفاتو داخؿ النكع)التمييز كالتفرقة التصنيفية . الخمكم

، أعداد (تعريفو، أنكاعو كتصميمو  )الكصؼ، المفتاح التصنيفي  : نتائج الدراسات التصنيفية كتشمؿ
المفيـك . التسمية العممية. [األكراؽ التصنيفية، الطرؽ اإلحصائية، أىمية الطرؽ الكمية في عمـ التصنيؼ

 .     الفمسفي لمتسمية العممية كتفسيرىا كلكائحيا
 حيف 103 المتطمب 

 
  (1+2 ) 3 عمـ الحشرات العاـ   حيف 311

التركيب الداخمي . دراسة تركيب ككظيفة الجميد، دراسة تركيب الرأس كالصدر كالبطف: التركيب الخارجي المحتكل
دراسة تركيب القناة اليضمية، دراسة تركيب الجياز اإلخراجي، دراسة تركيب الجياز الدكرم،  : (التشريح)

دراسة تركيب الجياز التنفسي، دراسة تركيب الجياز العصبي، دراسة تركيب الغدد الصػماء، كأنكاع 
البيض : (التحكؿ)نمك كتطكير الحشرات . ككظائؼ اليرمكنػات، دراسة تركيب الجياز التناسمي

الحشرات غير المجنحة، : عمـ التصنيؼ العاـ لمحشرات. كاإلخصاب، أنكاع اليرقات، أنكاع العذارل
 .(الحشرات خارجية األجنحة، الحشرات داخمية األجنحة )الحشرات المجنحة 

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+2 ) 3 مفصميات طبية  حيف 317
التصنيؼ كالعالقة الحيكية بيف العائؿ كالطفيؿ لبعض الحشرات ذات األىمية الطبية . دراسة الشكؿ العاـ المحتكل

القميمة مثؿ الصراصير كالخنافس كالنمؿ الحقيقي كالدبابير كالفراشات ككذلؾ بعض الحشرات ذات األىمية 
الطبية الكبيرة مثؿ األنكاع التي تمتص الدـ كرتبة نصفية الجناح التي تنتمي إلييا عائمة بؽ الفراش 

ككذلؾ رتبة القمؿ الماص الذم ينتمي لو قمؿ الجسـ كرتبة ثنائية األجنحة التي تنتمي ليا فصائؿ الذباب 
الصغير العاض كالذباب األسكد كذباب الرمؿ كالبعكض كالذباب المتصيد كذباب الخيؿ كذباب السَّرء 

كذباب النـك تسي تسي كذباب البرغش كرتبة البراغيث  (غير ماص لمدـ )كذباب المحـ كالذباب المنزلي 
كرتبة الحمـ الحامؿ لممرض كرتبة القراديات المصاحبة لممرض، كالسمـك كاإلفرازات كالمكاد المثيرة 

لمحساسية مف قبؿ المفصميات ككذلؾ بعض مسببات األمراض الكبائية المتكطنة كالمختارة في المممكة 
 . الحماية كالكقاية الشخصية مف اآلفات المفصمية. العربية السعكدية

 حيف 311 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 عمـ األسماؾ  حيف 320
: التركيب الداخمي كيشمؿ. تركيب الجمد. الصفات الخارجية. بيئات األسماؾ. تقسيـ األسماؾ. مقدمة المحتكل

الجياز العضمي، الجياز اليضمي، الجياز الدكرم، الجياز التنفسي، الجياز البكلي التناسمي، الجياز 
 .اليجرة كالتكزيع الجغرافي. النمك كتقدير العمر. الغدد الصماء، الجياز الييكمي/ العصبي 

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 عمـ الطيكر   حيف 325



لمحات عف أثر الطيكر في التكازف . الفائدة االقتصادية. تعريؼ بالطيكر. مقدمة تاريخية في عمـ الطيكر المحتكل
آليات . الحفاظ عمى درجة حرارة الطيكر. الطاقة الالزمة إلحالؿ الريش. التركيب الخارجي لمطيكر. البيئي

أكثر . دراسة األجيزة المختمفة لمطيكر. تنظيـ درجة الحرارة الجسـ في الطيكر كمقارنتيا بالثدييات
ىجرة الطيكر كأسبابيا، كأبرز . مرض ميرؾ نيككاسؿ، انفمكنزا الطيكر: األمراض شػيكعان في الطيكر

البمكغ . رعاية الصػغار. حضف البيض. التزكاج في الطيكر. الطيكر المياجرة عبر السعكدية كأكقاتيا
نمائيا . الطيكر المستكطنة في الجزيرة العربية. تصنيؼ الطيكر. الجنسي طرؽ المحافظة عمى الطيكر كا 

 .كأىـ المنظمات التي تقـك بيذا العمؿ
 حيف 103 المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 عمـ الثدييات   حيف 326

دراسة أعضاء مميزة لمثدييات مف ناحية تشريحية ككظيفية . تصنيؼ كنبذة تاريخية عف الثدييات المحتكل
. الشعر، غدة ثديية، غدة عرقية، غدد رائحة، جياز المضغ، الييكؿ الطرفي: كاستجاباتيا لممؤثرات كىي
 . دراسة بعض رتب الثدييات

 حيف 103 المتطمب 
 
 
 
 

  (1+2 ) 3 عمـ البرمائيات كالزكاحؼ  حيف 327
دراسة بيكلكجية لطائفتي البرمائيات كالزكاحؼ مف حيث الشكؿ الخارجي . مقدمة عف البرمائيات كالزكاحؼ المحتكل

العالقة مع . االتزاف الداخمي. نشأة البرمائيات كالزكاحؼ، التكاثر كتاريخ الحياة. كالتراكيب الداخمية
 . نبذة عف برمائيات كزكاحؼ المممكة العربية السعكدية. المحيط الخارجي

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+2 ) 3 الفسيكلكجيا العامة  حيف 332
دراسة الكظائؼ الفسيكلكجية كمالئمة التركيب لمكظيفة كالتحكـ العصبي كاليرمكني ألجيزة الجسـ المختمفة  المحتكل

في الثدييات شاممة الجياز اليضمي، القمبي ػ الكعائي كالدـ، التنفسي، اإلخراجي، العصبي، التناسمي في 
 .الذكر كاألنثى

 حيف 103 المتطمب 
 

  ( 1+1 ) 2 بيكلكجيا جزيئية  حيف 342
تركيب الدنا كمفيـك . الدنا كمادة كراثية كالرنا كمادة كراثية لبعض الفيركسات. خصائص المادة الكراثية المحتكل

عمميتا )مفيػـك التعبير الجيني . ترتيب الدنا في الكرمكسػكمات كتضاعفو. الجػيف عمى المسػتكل الجػزيئي
. تنظيـ التعبير الجيني في الكائنػات الحية بدائية النكل. (االستنساخ كالترجػمة كمعالجة جزيئات الرنا

 .  مقدمة في تنظيـ التعبير الجيني في الكائنات الحية حقيقية النكل
 حيف 242 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 أساسيات عمـ الكراثة  حيف 352

األساس . عمـ الكراثة كعمػـ تجػريبي. العػالقة بيف الجينات كصػفات الكائنات الحية. فركع عمػـ الكراثة المحتكل
التكارث . (الكرمكسكمات كاالنقسػاـ الميتكزم كالميكزم كالنظرية الكرمكسكمية)الكرمكسكمي لمتكارث 

الطفػرات كآليات إصالح الدنا كتحديد الجنس في . الكراثة الالمندلية. امتدادات التكارث المندلي. المندلي
 .مقدمة في اليندسة الكراثية كتطبيقاتيا. الكائنات الحية حقيقية النكل

 حيف 342 المتطمب 
 

  ( 0+2 ) 2 كراثة األنكاع الفطرية الحيكانية  حيف 355
حجـ العشيرة كتأثيره عمى بقاء األنكاع . مفيـك التنكع الكراثي الحيػكاني كتأثيػرات فقدانو عمى العشيرة المحتكل



. التآكػؿ الكراثي كالتنكع الحيكاني. (االنحراؼ الكراثي كالتزاكجػات بيف األقػارب كانخفاض التدفؽ الجيني)
. زيادة حجـ العشيرة. (المحافظة خارج المكقع كالمحافظة في المكقع)طرؽ المحافظة عمى التنكع الكراثي 

 .المستكدعات الجينية كاألنكاع الحيكانية الميددة بالخطر
  حيف 352 المتطمب 

  (1+1 ) 2 إدارة المزارع السمكية  حيف 366
إدارة . مراقبة المياه، تحميؿ المياه: إدارة جكدة المياه. الرم، المصرؼ، التنظيؼ: إدارة األحػكاض . مقدمػة المحتكل

إعداد  )التغذية الطبيعية، التغذية الصناعية : إدارة التغذية. إنتاج الزريعة، التسميف، الحصاد: اإلنتاج
التسكيؽ الحي لألسػماؾ، التسكيؽ المبرد أك : إدارة التسػكيؽ. ، طرؽ التغذية، معدالت التغذية(العالئؽ 

 .المثمج، مراقبة السكؽ
 حيف 320 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 بيئة برية  حيف 373

. (المككنات الحية، المككنات غير الحية)أساسيات النظاـ البيئي . (مفاىيـ أساسية في عمـ البيئة)مقدمة  المحتكل
الحرارة، )العكامػؿ البيئية الطبيعية . التكزيع الجغػرافي لمحيكانػات. المجتمعات األرضػية. دكرات العناصػر
 .تكيفات الحيكانات لمبيئة الصحراكية( العالقات التكافمية)العكامؿ البيئية األحيائية . (الضكء، الرطكبة

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 بيئة مائية  حيف 374
درجة الحرارة، الممكحة، )الخصائص الفيزيائية : خصائص المياه . خصائص البيئة المائية. مقدمة المحتكل

األكسجيف المذاب، غازات أخرل مذابة، األس الييدركجيني، )، الخصائص الكيميائية (الشفافية كالعكارة
 .النباتات المائية، الحيكانات المائية: النظاـ البيئي المائي . (العسر

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 التمكث  حيف 375
الممكثات . تعريؼ الممكثات كأنكاع تمكث اليكاء كالماء كالغذاء. تعريؼ التمكث كعالقتو بالنظاـ البيئي المحتكل

شعاع)الفيزيائية  التمكث في . اآلثار الحيكية لمممكثات. طرؽ التحكـ في الممكثات. (حرارة كضكضاء كا 
 . المممكة كدكؿ الخميج

 حيف 103 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 اقتصاديات االستزراع السمكي  حيف 381
مساىمة االستزراع السمكي في األمف . الحاجة إلى االستزراع السمكي. المصائد كاالستزراع. مقدمة المحتكل

المكارد : العكامؿ الرئيسية المحددة الختيار المكقع. تخطيط المشركع كدراسة الجدكل االقتصادية. الغذائي
مستقبؿ . عقبات أماـ تطكر االستزراع السمكي. المائية، التربػة، طبكرغػرافية المكقػع، المسطحات المائية

 .االستزراع السمكي في العالـ العربي
 حيف 320 المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 التنكع الحشرم في المممكة العربية السعكدية  حيف 382

دراسة أحيائية كتسمية . التنكع األحيائي لصحارم الجزيرة العربية كتأقمـ الحشرات مع الحياة الصحراكية المحتكل
جمع الحشرات مف عشائر بيئية مختارة . كتكزيع أىـ األنكاع الحشرية المعرفة بالمممكة العربية السعكدية

 .تعريؼ كتصبير الحشرات المجمعة مف الحقؿ. في مختمؼ مناطؽ المممكة العربية السعكدية
 حيف 311 المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 عمـ مناعة الطفيميات  حيف 412

الخصائص . معمكمات مناعية تمييدية عف المناعة الذاتية كالمكتسبة. أساسيات بيكلكجيا الطفيميات المحتكل
المناعية لبعض الطفيميات المتكطنة في المممكة العربية السعكدية كالطرؽ التي يستطيع مف خالليا 

االختبارات المعممية لتحضير األنتيجيف . الجياز المناعي أف يؤدم إما إلى المرض أك الحماية



 . كالتشخيص باستخداـ تفاعؿ األجساـ المضادة مع االنتيجينات خارجيان 
 حيف 212 المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 الحشرات كصحة البيئة  حيف 413

. تأىؿ الحشرات لالنتشار. الحشرات كمصدر لإلزعاج. التعريؼ بعمـ الحشرات كتأثيراتو عمى صحة البيئة المحتكل
معدؿ النشاط كالتكزيع في . دكرة حياة الحشرات كاالنتشار المكسمي. الحشرات المائية. الحشرات األرضية

الحشرات . الحشرات التي تصيب النبات عف طريؽ االغتذاء. الحشرات النافعة كالحشرات الضارة. البيئات
تأثير الحشػرات . اآلفات التي تصيب المكاد المخزكنة. التي تصيب اإلنساف عف طريؽ كضع البيض

 .السمبي كاإليجابي عمى صحة البيئة
 حيف 311 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 تشريح الفقاريات المقارف  حيف 420

مقارنة تشريحية لمجياز . استعراض مصطمحات تشريحية كنبذة تاريخية كأسمكب دراسة ىذا العمـ كأىميتو المحتكل
 .الجمدم كالييكمي بطكائؼ الفقاريات

 حيف 103 المتطمب 
 

  ( 1+1 ) 2 مبادئ عمـ األجنة الكصفي  حيف 423
مراحؿ تككيف األمشاج كاإلخصاب : المبادئ األساسػية لممراحػؿ التي يمر بيا الجنيف أثناء تككينو مثؿ المحتكل

 .كالتفمج كالتبطيف كتككيف الطبقات الجنينية الثالث كمرحمة التعضي كتككيف بعض األعضاء األساسية
 حيف 103 المتطمب 

 
 

  ( 1+1 ) 2 مبادئ عمـ األجنة التجريبي  حيف 424
التمايز الخمكم كالحث الجنيني . مقدمػة كلمحة تاريخية عف عمـ األجػنة التجريبي كنظريات التككيف المحتكل

التمقيح . التكاثػر العذرم. زراعة األنسجة الجنينية. التشػكىات الخمقية لألجػنة. كالمنظمات الجنينية
إنتػاج التكائـ، دمج األجنة، نقؿ األجنة، الخاليا )بعض الدراسػات التطبيقية عمى األجنة . الصناعي
 .(الجذعية

 حيف 423 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 أسماؾ كقشريات اقتصادية  حيف 425
أىـ . أسماؾ المياه العذبة، أسماؾ المياه المالحة، أسماؾ المياه المكيمحة: األسػماؾ االقتصادية . مقدمػة المحتكل

التكاثر كدكرة الحياة ألمثمة مختارة . األسماؾ التي يمكف تفريخػيا كاستزراعيا في المممكة العربية السعكدية
األسس العامة . التكاثر كدكرة الحياة ألمثمة مختارة مف القشريات. القشريات االقتصادية. مف األسماؾ

 . مراحؿ االستزراع. األحكاض، المياه، التغذية: لتربية األسماؾ كالقشريات 
 حيف 320 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 عمـ الغدد الصماء  حيف 432

التركيب الكيميائي . دراسة مبسطة عف اليرمكنات أك الرسؿ الكيميائية مع إعطاء مثاؿ لكؿ منيا المحتكل
 .دراسة جياز الغدد الصماء في بعض الحيكانات. لميرمكنات

 حيف 332 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 عمـ المناعة  حيف 433
تعريؼ كتاريخ عمـ المناعة، تركيب أعضاء كخاليا : المعمكمات األساسية في عمـ المناعة، كتشمؿ المحتكل

. الجياز المناعي، المناعة الطبيعية المكتسبة، جياز المتمـ، التحصيف السمبي، المكجب كالمتبنى
المناعة . بيكلكجيا ككظائؼ األجساـ المضادة. تقديـ كعرض األنتيجيف. المستضدات كالمكلدات المناعية
 .العجز المناعي كاألمراض المناعية الذاتية. فرط االستجابة المناعية. السائمة كالمناعة كسيطة الخمية



 حيف 332 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 فسيكلكجيا اإلخراج  حيف 434
معدؿ الترشيح في الكميتيف كالتنظيـ . كظائؼ الكمى. التركيب التشريحي لمجياز اإلخراجي في الثدييات المحتكل

 .الجمد ككظائفو. خطكات تككيف البكؿ. الجياز المجاكر لمفة الشعيرات الدمكية. اليرمكني لو
 حيف 332 المتطمب 

 
 

  (1+1 ) 2 فسيكلكجيا األعصاب  حيف 435
. المستقبالت العصبية. النسيج العصبي. التنسػيؽ كالتكامػؿ بيف الجياز العصبي كجياز الغدد الصماء المحتكل

تقسيـ الجياز العصبي ككظائؼ . الفعػؿ االنعكاسي. بدء كتكصيؿ النبضات العصبية. االقتراف العصبي
 .كؿ قسـ

 حيف 332 المتطمب 
 

  (1+1 ) 2 فسيكلكجيا التناسؿ  حيف 436
فسػيكلكجيا التناسػؿ في الذككر شاممة البمكغ كتحديد . التركيب التشريحي لمجياز التناسػمي في الثدييات المحتكل

. الدكرات التناسمية في اإلناث. عممية التبكيض. كتمايز الجنس كعممية تككيف الحيكانات المنكية
 .اإلخصاب

 حيف  332 المتطمب 
 

  ( 1+1 ) 2 كيمياء األنسجة  حيف 441
األسس النظرية كالعممية لمكشؼ عف المكاد الكيميائية المتكاجدة في األنسجة الحيكانية كالتي تشمؿ المكاد  المحتكل

النشكية كالبركتينية كالدىنية كاألحماض األمينية كالنككية كاإلنزيمات المختمفة كالصبغيات كالعناصر 
 .المعدنية

 حيف  262 حيف ك245 المتطمب 
 

  ( 1+1 ) 2 ىندسة كراثية  حيف 455
النباتػات . مشركع الجينـك البشرم، العالج الجيني، التقنية الحيكية. مقدمة في أساسيات اليندسة الكراثية المحتكل

نظرة عامة لبعض سمات الجدؿ حكؿ اليندسة الكراثية كتشريع . كالحيكانػات كاألغذية الميندسة كراثيان 
 .القكانيف حكليا

 حيف 352 حيف ك342 المتطمب 
 

  ( 1+1 ) 2 المعمكماتية الحيكية  حيف 456
تحميؿ تتابعات األحماض النككية . تحميؿ البيانات. مقدمة لعمـ األحػياء الحاسكبي كالمعمكماتية الحيكية المحتكل

. تحميؿ بيانات صفكؼ الدنا. التنبؤ بتركيب البركتيف. تحديد التتابعات الجينكمية كتجميعيا. كالبركتينات
تطبيقات كسائؿ كبرمجيات المعمكماتية . تمييز النمط الحيكم كشبكات االنترنت الحيكية. تجمع البيانات

 .الحيكية الحاسكبية
 حيف 342 المتطمب 

 
 

  ( 1+2 ) 3 كراثة خمكية كزراعة خاليا  حيف 457
تركيب الكرمكسـك . فصؿ الخاليا كزراعتيا. أنكاع البيئات كتحضيراتيا. التعقيـ كتقنيات منع التمكث المحتكل

التنميط الكرمػكسكمي . التباينػات كاالنحرافػات الكرمكسػكمية العػددية كالتركيبية. كالمصطمحات الكرمكسػكمية
 . كتقنيات الصػبغ الكرمكسكمي

 حيف 352 حيف ك 342 المتطمب 
 



  ( 1+1 ) 2 الكراثة في اإلنساف  حيف 458
التكارث الميتكككنديرم )التكارث الالمندلي . تحميؿ سجالت النسب كأنماط التكارث المندلي في اإلنساف المحتكل

االنحرافات . دراسات التكائـ كتطبيقاتيا الكراثية. (كظاىرة االستباؽ كالبصمة الجينكمية كتعكيض الجرعة 
. زكاج األقارب. التكارث متعدد العكامؿ كاألمراض الكراثية الشائعة في اإلنساف. الكرمكسكمية كالمتالزمات

 .  االستشارة الكراثية
 حيف 352 حيف ك 342 المتطمب 

 
  ( 2+0 ) 2 تقنية مختبرات عممية  حيف 461

الرقـ الييدركجيني كالمحاليؿ . خكاص الماء كمذيب. حيكانات التجارب. إرشػادات السالمة في المختبرات المحتكل
فصؿ األحماض . القياسات المكنية أنكاعيا كاستخداماتيا. طرؽ فصؿ الجزيئات كتقنياتيا. المنظمة

فصؿ . األمينية بطريقة كركماتكجرافيا الطبقة الرقيقة كتحديد حاالت األيض الشاذة لألحماض األمينية
. إنزيـ الفكسفاتيز القاعدم مف الكمية كتقديره مع تحديد الحاالت المرضية كالفسيكلكجية لمستكل األنزيـ

دراسة أيض . تحديد البركتيف الكمي كنسبة األلبيكميف إلى الجمكبيكليف في السيـر مع تقييميا اكمنيكيان 
الكربكىيدرات في حيكانات التجارب بمقارنة مستكيات جمكككز الدـ كجميككجيف الكبد في حيكانات صائمة 

دراسة التفريد الكيربائي لكؿ مف . تقدير اليرمكنات بطرؽ مناعية إشعاعية كطرؽ مناعية أنزيمية. كمغذاة
تحميؿ . التحميؿ الركتيني لفضالت الجياز اليضمي. تحميؿ البكؿ المظيرم. بركتينات الدـ كالييمكجمكبيف

طرؽ . فحكصات المزارع الجرثكمية. تقنية تحميؿ الخاليا المرضية. تحميؿ السائؿ المنكم. الحصكات
 (CT, Bt, Ht, Hb, CBc)فحكصات خاليا الدـ . فحكصػات المضػادات الحيكية. التعرؼ عمى البكتيريا

 . Sickle cell anemia & ESR ك فحكصات Differentialكفحص 
  حيف262 المتطمب 

  (1+1 ) 2 عمـ الطفيميات التجريبي  حيف 462
التقنيات المعممية . دراسة التطفؿ كتشمؿ مكضكعات في بيكلكجيا الطفيميات كالكيمياء الحيكية كالبيئة المحتكل

. تصػميـ التجػارب كتجمػيع كمعاممة عينات العائؿ كالطفيؿ، التعامؿ كالتعرؼ عمى الطفيميات: كتشػمؿ
الطرؽ المخبرية لمعدكل لتقييـ القكة الكقائية لبعض األنتيجينات الطفيمية كالقكة العالجية لبعض األدكية 

 . كالمكاد الحيكية
  حيف212 المتطمب 

  (1+1 ) 2 تقنيات حيكية  حيف 464
تطبيقات التقنيات الحيكية في . اليندسة الكراثية. مجاالت كأساليب التقنية الحيكية. تعريؼ التقنية الحيكية المحتكل

 .اآلفاؽ المستقبمية كالمخاطر المحتممة لمتقنيات الحيكية. المجاالت الزراعية كالطبية كالصناعية
 حيف 424 المتطمب 

 
  (5+0 ) 5 دراسات ميدانية  حيف 465

معمكمات نظرية كعممية عمى المجاميع الحيكانية المحمية مف حيث . مقدمة عف أىمية الدراسات الميدانية المحتكل
التصنيؼ كالتكزيع الجغرافي كالنشاط البيئي كأىـ الممكثػات التي تؤثر عمى المجاميع الحيكانية في بيئاتيا 

جباؿ، )تدريب الطالب في الحقػؿ أك في المعمؿ عمى التمييز بيف المكاطػف البيئية المختمفة . الطبيعية
كمراقبة المناشط الحياتية اليكمية لمحيكانات، كتدريب الطالب عمى  (كدياف، سيكؿ، شكاطئ، سدكد، أكدية

طرؽ جمع العينات الحيكانية كأسمكب تدكيف المعمكمات القياسية كالكصفية كالتصكير، كتصميـ خريطة 
عداد التقارير . نيائية لمنطقة مختارة مف مناطؽ العمؿ مناقشة نتائج الطالب طيمة مدة التدريب كا 

 . متضمنة أىـ االستنتاجات التي حصؿ عمييا الطالب خالؿ فترة التدريب الميداني
 كحدة دراسية تخصصية 34إنياء  المتطمب 

 
  (1+1 ) 2 تمكث بيئي صناعي  حيف 466

مصادره، أنكاعو كأسباب الحدكث في البيئة األرضية كالبحرية، الصناعات : التمكث الصناعي. مقدمة المحتكل
الكيميائية، المعػادف الثقيمة، معالجة الصػرؼ الصحي، النفايات المشعة، المبيدات الحشرية كالمخصبات، 

. التحكـ االستراتيجي كالمعايير كالتشريعات. التأثيرات الضارة لمتمكث الصناعي عمى البيئة كالحياة الفطرية
زالة التمكث الصناعي. مراقبة الممكثات الصناعية : دراسة حاالت صناعية . منع الحد مف حدكث كا 



 .البترككيميائيات، األسمدة، كالنفط
 حيف 375 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 سمكؾ الحيكاف  حيف 471

سمكؾ البحث عف . البيئة كالتكيؼ السمككي. االنتخاب الطبيعي كالسمكؾ. تعريؼ السمكؾ، أنكاعو كأىميتو المحتكل
السمكؾ التعاكني كالتناسػمي . العيش في جماعة كالسػمكؾ. الغيرة كالغرائز كالسمكؾ. الكراثة كالسمكؾ. الغذاء

. الجياز العصبي كالسمكؾ. اليرمكنات كالسمكؾ. سػمكؾ مقاكمة األعداء. السمكؾ االجتماعي. في الحيكاف
 . الذكاء كتنظيـ السمكؾ. التعمـ كالخبرة. التكاصؿ عند الحيكانات

  حيف103 المتطمب 
  (0+2 ) 2 حماية الحياة الفطرية  حيف 480

أىمية المحافظة . أىمية الحيكانات في التكازف البيئي. التكازف البيئي. التكزيع الجغرافي لمحيكاف. مقدمػة المحتكل
دكر . طرؽ المحافظة عمى الحياة البرية. أسباب انقراض الكائنات الحية. عمى الحيكانػات الفطرية

التشريعات كأنظمة حماية الحياة الفطرية . المنظمات المحمية كالعالمية في المحافظة عمى الكائنػات الحية
الكضع الراىف لمكائنات . (الفقاريات كالالفقاريات)الحيكانات الفطرية بالجػزيرة العربية . (محميان كعالميان )

 . إدارة الحياة الفطرية. المحميات الطبيعية بالمممكة. األنكاع الميددة باالنقػراض. الفطػرية بالمممكة
 حيف 373 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 الحيكانات السامة  حيف 481

التركيب الكيميائي لسمـك الحيكانات . دراسة بيكلكجية ألنكاع الحيكانات السامة كتركيب جياز السـ فييا المحتكل
نبذة . مع إيضاح تأثير السمـك التي تفرزىا عمى الكائنات الحية ككيفية الكقاية منيا كطرؽ معالجة التسمـ

 . عف أىـ الحيكانات السامة في المممكة العربية السعكدية
 حيف 327 المتطمب 

 
  ( 1+1 ) 2 ميارات عضكية في الحبميات  حيف 482

كغيرىا في مجمكعة مف الحيكانات الحبمية ... دراسة عدة أعضاء جسدية كالجمد كالييكؿ كالقمب كالكمية المحتكل
لبياف ميارات دكرىا الكظػيفي حتى تمكػف الحبميات مف العيش في كسػطيـ البيئي بأقؿ ضغكط مف 

 . المؤثرات
  حيف326 المتطمب 

  ( 2+0 ) 2 مشركع بحث التخرج  حيف 498
تصميـ التجارب العممية . البحث عف المعمكمات في أكعية المعمكمات المختمفة. استخداـ الدكريػات العممية المحتكل

 .كتابة التقارير العممية. تحميؿ النتائج. كتنفيذىا
. كحدة عمى األقؿ95إنياء   المتطمب 

 

: المرشد االكاديمي لقسم عمم الحيوان

السيد يكنس . د

 133ب 2: غرفة رقـ

 4675764: تميفكف

 
 
 



 برنامج الماجستير في عمم الحيوان

 :شروط القبول

 :مع االلتزاـ بالئحة عمادة الدراسات العميا يجب عمى المتقدـ
 ػ أف يككف حاصالن عمى درجة البكالكريكس في عمـ الحيكاف مف جامعة الممؾ سعكد أك ما 1

 ".جيد"يعػادليا بتقدير ال يقؿ عف 
 . ػ أف يجتاز االختبار كالمقابمة الشخصية2
 . ػ مكافقة جية العمؿ3
 . ػ أف يتفّرغ الطالب لمدراسة تفرغان تامان 4
 . ػ أف يجتاز بعض المقررات التكميمية إذا رأل مجمس القسـ حاجة الطالب لذلؾ5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير 

   في علم الحيوان(.M.Sc)البرنامج العام لدرجة الماجستير

 ( عبػبد ثحش6+  عبػخ رخصص 12+  عبػخ إعجبسٌخ 12 )

 

  ( ساعة12)الساعات اإلجبارية 

 

 ػذد اٌٛحذاد اسم المقرر سلُ اٌّمشس

 (1+1)2 تصمٌم التجارب فً الحٌوان  حٌن500
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 وصف مختصر لمقررات درجة الماجستير 
 : فً ػٍُ اٌحٍٛاْ(.M.Sc)ِفشداد ثـشٔبِظ دسعخ اٌّبعغزٍش 

 

:  (عبػخ12)عجبسٌخ إلاٌٛحذاد ا: أٚالً 
 

 (1+1 )2تصميـ التجارب في الحيكاف                               حيف500

الطرؽ . المجمكعات التجريبية. مبادلء جمع العينات الحيكانية التجريبية. طرؽ المسح كاألداء المحتكل
. طرؽ تمخيص البيانات كالمعمكمات. العشكائية كالطرؽ األخرل في عزؿ كجمع العينات الحيكانية

نحدار كمقاييس الطرؽ التقدير كمقياس ا. طرؽ عرض المعمكمات بكاسطة الرسكمات البيانية
. ستعماالت المختمفة لمربع كامالجدكلة المعمكمات العديدة كا– العالقة بيف عناصر المعمكمات 

 .النمك كطرؽ تقديره. تصميـ التجارب الحيكانية– تحميؿ االختالؼ 

  

 (                                 1+1)2الحشرات كالطفيميات التطبيقيػة                             حيف511

طرؽ . عالقات الطفيمي بالعائؿ. قتصاديةالنبذة عف المفصميات كالطفيميات الطبية كالبيطرية كا المحتكل
األمراض التي تسببيا المجاميع المختمفة مف الطفيميات . صابة بالطفيميات كالمفصميات الطفيميةإلا
المفصميات . قتصاديةاللإلنساف كحيكاناتو ا (األكليات، الديداف المفمطحة، الديداف اإلسطكانية)

الجرب بأنكاعو، النغؼ بأنكاعو، )قتصادية الكعكائؿ ناقمة لمسببات أمراض اإلنساف كحيكاناتو ا
المناعة ضد اإلصابة بالمفصميات . الطفيميات المشتركة بيف اإلنساف كالحيكاف (الحساسية
المفصميات . التشخيص المناعي لألمراض التي تسببيا الطفيميات كالمفصميات. كالطفيميات

 . قتصاديةالا

 (                                 1+1 )2حيكانات مائية                                                    حيف521

، كالتكزيع (أمثمة مختارة)دراسة متقدمو لمصفات العامة، التصنيؼ، العالقات التصنيفية، التكاثر  المحتكل
– الطيكر المائية – الزكاحؼ كالبرمائيات – الثدييات البحرية : الجغرافي لممجاميع الحيكانية التالية

 .القشريات– الرخكيات – شككيات الجمد – األسماؾ 

 (                                 1+1)2متقدـ                                      اؿعمـ كظائؼ األعضاء  حيف531

آلية التحكـ الجزيئي أنظمة التحكـ البيكلكجية . كسائؿ التحكـ في كظائؼ الكائف الحي كأىميتيا المحتكل
دراسة : التنسيؽ بيف كظائؼ الجسـ عف طريؽ. تزاف الجسـاكآلية التحكـ العصبي كاليرمكني ك
التنظيـ الكمكم لحجـ كأزمكالرية – التحكـ في عممية التنفس – التكامؿ في عمؿ الجياز الدكرم 

تنظيـ عمؿ الجياز اليضمي كاأليض – سكائؿ الجسـ كأيكنات الكالسيـك كالبكتاسيـك كاليدركجيف 
 .كتنظيـ عممية التكاثر– كمستكل الطاقة 

 (                                 1+2)3بيكلكجيا الخمية كاألنسجة                                      حيف543

األغشية البيكلكجية ككظائفيا، الطبيعة الكيميائية لممادة الكراثية األساس الخمكم كالجزيئي  المحتكل
، التعبير الجيني كتنظيمة في الكائنات الحيو بدائية النكاة، (DNA)لمكرمكسكمات، تضاعؼ الدنا 

المحتكم الخمكم كالنسيجي لنخاع العظاـ كأجزاء الدماغ المختمفة كالكمية، الخاليا البمعمية الكبيرة، 
 .الخاليا الصارية كالكظائؼ العامة ليذه األنسجة



 

 

  (  ٚحـذح12)اٌٛحذاد  االخزٍبسٌخ  : صبٍٔبً 

اٌّغبس األٚي  

 اٌحششاد ٚاٌطفٍٍٍـــبد

(                                  1+2)3"                                                           متقدـ”عمـ الطفيميات  حيف 510

 عالقة التطفؿ كمقارنتيا بعالقة االفتراس كالعالقات األخرل المشابية في ةنشأ.  التطفؿمفيـكالمحتكل 
برازىا عف طريؽ دراسة نماذج االقتصاديةاألىمية . عالـ الحيكاف  كاالجتماعية لمطفيميات كا 

 اإلصاباتالطرؽ المتبعة في عالج . محددة مف األكليات كالديداف كالمفصميات الطفيمية
.  الطفيميةاإلصاباتمقاكمة . الطفيمية

(                                  1+2)3                                                       عمـ كظائؼ أعضاء الطفيمياتحيف 512

دراسة األنظمة األنزيمية في . دراسة أيض النشكيات كالبركتينات كالدىكف في الطفيميات المختمفةالمحتكل 
دراسة لمطرؽ الفسيكلكجية المختمفة التي تتبعيا . الطفيميات المختمفة كعالقتيا بإصابة العائؿ

دراسة اآلثار التي تحدثيا الطفيميات في العائؿ . ستقرار داخموال العائؿ كاإصابةالطفيميات في 
ثار السمبية عمى آل بيف الطفيميات كالعكائؿ، كاالحيكية  المنافسة عمى الغذاء كالمكاد :خاصة

جياز مناعة العائؿ مف تحفيز كأضعاؼ، دراسة تركيب أجيزة بعض الديداف الطفيمية خاصة 
دراسة الخصائص العامة لمجدراف الخارجية المنفذة كخالفيا . الجياز اليضمي كالجياز التناسمي

. في الطفيميات المختمفة

(                                  1+2)3                                                                   عمـ بيئة الحشراتحيف           513

دراسة العالقة بيف مجتمعات . التكزيع الجغرافي لمحشرات. تعريؼ بالمجمكعات الحشرية كالمكطفالمحتكل              
نتشار االحشرات كأكساطيا المعيشية مع التركيز عمى العكامؿ البيئية التي تؤثر عمى تكاجد ك

عالقة تغذية . التكاثر كدكرات حياة الحشرات كعالقتيما بالمحيط الذم تعيش فيو. الحشرات
. التي تعيش فييا (المكطف)الحشرة بالبيئة 

(                                  1+2)3                                      عمـ كظائؼ أعضاء الحشرات                 حيف 514

دراسة ىستكلكجية كفسيكلكجية مقارنة لنكعيف مف الجياز اليضمي في الحشرات، احدىما لحمي المحتكل 
التغذية كاآلخر عصارم التغذية مع دراسة تفصيمية لألنزيمات الياضمة كاالحتياجات الغذائية 

دراسة ىستكلكجية . تفصيمية لمتمكث الكيميائي في الحشرات دراسة.  فرازات الغدد المعابيةإك
كفسيكلكجية مكسعة لمجياز العصبي المركزم كالحشكم في الحشرات كدكرىما في فسيكلكجيا 

دراسة ىستكلكجية مكسعة لخاليا دـ . الحشرات خاصة في النمك كالتكاثر كتككيف البركتينات
دراسة فسيكلكجية تجريبية لمتشكؿ . الحشرات كفسيكلكجية لحجـ الدـ في الحشرات كطرؽ قياسو

. دراسة مكسعة لفسيكلكجيا التنفس في الحشرات. في الحشرات



(                                  1+2)3                                                                      عمـ بيئة الطفيميات  حيف515

دراسة نماذج محددة مف أنماط تفاعالت . العائؿ كبيئة لمطفيمي. أنكاع الطفيميات، أنكاع العكائؿالمحتكل 
. التكزيع الجغرافي لمطفيميات. كمع البيئات الخارجية (العكائؿ)أطكار الطفيميات مع بيئاتيا الخاصة 

التي تصيب طفيميات اؿنماذج مف بعض دراسة .  الطفيميات كعكامؿ بيئية تسيطر عمى عكائميا
. حيكانات البيئة المائية كالبيئة األرضية

(                                  1+2)3                                                                          عمـ القراديػػػػػػػػػاتحيف 516

دراسة . دراسة الشكؿ الخارجي لمقراد كالحمـ. الكضع التصنيفي لمقراد كالحمـ. نبذة عف القرادياتالمحتكل 
تقسيـ . دراسة بيئية لمقراديات. عضاء القراديات خاصة القراد الصمبأالتركيب الداخمي ككظائؼ 

لى فصائؿ كأجناس مع التركيز عمى األنكاع المكجكدة في المممكة العربية إ (خاصة القراد)القراديات 
. مقاكمة القراديات.  االقتصادية كالطبية لمقرادياتاألىمية. السعكدية

(                                  0+2 )2                                                 مكاضيع مختارة في الحشرات كالطفيمياتحيف 517

ليكغرافيا كالمراجع في الحشرات كالطفيميات، فيرسة المراجع، كتابة المشاريع البحثية، بمصادر البيالمحتكل 
. كتابة األكراؽ البحثية

(                                  1 + 0 )1                                                تقنية متقدمة في الحشرات أك الطفيمياتحيف 518

 المتقدمة المستعممة في دراسة الحشرات كالمفصميات اتيدرس الطالب المختصكف في الحشرات التقنيالمحتكل 
 المتقدمة اتاألخرل، كؿ حسب تخصصو الدقيؽ، كيدرس الطالب المختصكف في الطفيميات التقني

.  المناعية، كؿ حسب تخصصو الدقيؽاتالمستعممة في دراسة الطفيميات المختمفة، خاصة التقني

 

 اٌّغبس اٌضبًٔ

 األحٍبء اٌّبئٍــــخ

(                                  1+2 )3                                                   (متقدـ)عمـ االسماؾ حيف 522

دراسات متقدمو في التصنيؼ، التشريح، البيئات، التكيفات الفسيكلكجية، استراتيجية المحتكل 
. سماؾألالتكاثر كالعالقات بيف المجاميع السمكيو ككذلؾ تنكع ا

(                                  1+2)3                                           الالفقاريات المائية االقتصاديةحيف 523

، التصنيؼ، العالقات التصنيفية، ةقدمة لمخصائص الظاىرية، التشريحيتدراسة ـالمحتكل 
. التكاثر، كالتكزيع الجغرافي لمجمكعات مختارة مف الالفقاريات المائية االقتصادية

دارة االسماؾحيف 524 (                                 2+1)3                                                  تربية  كا 

سماؾ البمطي كالشبكط كالقرمكط، الجدكل أسماؾ، تربية أل لتربية اةاألسس العاـالمحتكل 
. سماؾألاالقتصادية لتربية ا



(                                  2+1)3              االقتصادية                            تربية الالفقاريػػػػػػات حيف 525

قتصادية لمتكيؼ لممعيشة الدارة الالفقاريات اإدكرة الحياة، المتطمبات الخاصو لتربية كالمحتكل 
الجمبرم، جراد البحر، السرطاف، المحار : في المسطحات المائية االصطناعية مثؿ 

. كالحبار

(                                  0+2)2                                        المائيةاألحياءمكاضيع مختارة في حيف 526

. مكاضيع مختارة في مجاالت البحكث المتعمقة بالحيكانات المائيةالمحتكل 

(                                  1+0)1                            المكاصفات القياسية لبيئات الحيكانات المائية حيف 527

ساسية الالزمة إلعداد بيئات مائية صالحة لتربية الحيكانات ألتزكيد الطالب بالطرؽ االمحتكل 
ة لدرجة حرارة الماء كاألككسجيف المذاب كثاني مالمائية ككذلؾ معرفة المعايير القياس
مكنيا كالكمكر كالخارصيف أليدركجيني كاإلأكسيد الكربكف كالمكاد العالقة كالرقـ ا
. كالنحاس ككذلؾ الكادميـك كالفينكؿ

(                                  1+1)2                                                                          الثركة السمكية        حيف 528

تجددة  كمساىمة الثركة السمكية في تأميف الغذاء كاألمف ـسماؾ كثركة ألأىمية االمحتكل 
الكسائؿ . خرلأل ألنكاع البركتيف الحيكاني اةالغذائي كجكدة البركتيف السمكي الفائؽ

. سف القكانيف الخاصة بالثركة السمكية. الحديثة لتنمية المصادر السمكية كحمايتيا
سماؾ لسد الحاجة ألتربية ا. الثركة السمكية في المممكة العربية السعكدية كمستقبميا

. سماؾ في المممكة العربية السعكديةألفرص االستزراع البحرم ؿ. لمبركتيف السمكي

 

اٌّغبس اٌضبٌش 

 ػٍُ ٚظبئف األػضبء ٚثٌٍٛٛعٍخ اٌزىٌٛٓ

 

(                                  1+1)2                    ة                                      متقػػػدـاؿفسيكلكجيا الخمية  حيف 532

دراسة الخاليا عمى المستكل الفسيكلكجي متضمنا التركيب كالكظيفة لمعضيات كاألغشية، دراسة 
 كتنظيـ كاالنقباضات، اإلثارة إلشعاعاتنزيمات، عالقات الطاقة كالتحكـ األيضي، االستجابة ؿاإل

. نمك كتميز الخمية

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                فسيكلكجيا التكاثػػػػػػػػر حيف 533

التشريح المقارف كفسيكلكجيا الجياز التناسمي في الفقاريات العميا، الدكرة التناسمية كىرمكنات 
يـ  نغراس الجنيف، النمك قبؿ الكالدة، الكالدة كبدء نشاط الغدد المبنية، التفاالتكاثر، البمكغ الجنسي، 

. اليرمكني لمظكاىر التناسمية

المحتكل 



(                                  1+1)2                                                               فسيكلكجيا اليرمكنات حيف 534

: دراسة عمؿ اليرمكنات عمى المستكل الخمكم كالعضكم في الحيكانات الفقارية عف طريؽ دراسة 
تنظيـ إفراز اليرمكنات، آلية عمؿ اليرمكنات، اليرمكنات كمستكل السكر في الدـ، التنظيـ 

اليرمكني لسكائؿ الجسـ، تنظيـ أيض كمستكل الكالسيـك  كالفكسفكر، التنظيـ اليرمكني لمعدؿ 
األيض كأخذ الغذاء كمككنات الجسـ، التنظيـ اليرمكني لمتكاثر، اليرمكنات كالسمكؾ الحيكاني، 

.  رمكنات كالتكازف في الجسـ اؿ

المحتكل 

(                                  1+1)2                                                   عمـ كظائؼ أعضاء الالفقاريات حيف 536

الجياز العصبي،  الدعامة كالحركة في  : ةدراسة مقارنة عف كظائؼ أعضاء الالفقاريات متضمف
الالفقاريات، جياز الغدد الصماء، الجياز التنفسي، الجياز الدكرم، الجياز اليضمي، الجياز 

. اإلخراجي كالجياز التناسمي

 

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                          بيكلكجية التككيف الجزيئي حيف 537

دكر السيتكبالـز كمككنات النكاة في عممية تككيف األمشاج، التغيرات الفيزيائية كالكيميائية كاأليض 
أمثمة عمى التككيف . خصاب، كيميائية االنقساـ كصناعة البركتيف أثناء عممية التفمجإلأثناء عممية ا

المثبطات كالمحفزات لعممية تمايز الخاليا . الجزيئي لبكيضات الالفقاريات، البرمائيات، الثدييات
 .كالعالقة بيف تمايز الخاليا كالنمك السرطاني

المحتكل 

(                                  1+2)3                                             الكصفي كالتجريبي المتقدـاألجنةعمـ  حيف 538

نمك البكيضة كدكر ككظيفة الخاليا الحكيصمية، عممية تككيف كترسيب المح، عممية الشرب كالبمع 
، اإلخصاب كميكانيكية اإلخصابالتحكـ في عكامؿ . الخمكم كنشاطيا في مرحمة نمك البكيضة
، التحكـ في عمميات النمك كعدد كحجـ Parthenogenesisأنكاع كنظريات عممية التكاثر العذرم 

بعد مرحمة النمك الجنيني، دكر المنظمات كتجارب الحث الجنيني  الخاليا، عمميات النمك في ما
. كتفسيرىا، زراعة األنسجة الجنينية، الصبغ بمكاد مشعة، طفؿ األنبكب كعمميات التمقيح الصناعي

المحتكل 

(                                  1+1)2                                              مكاضيع مختارة في الفسيكلكجي كالتككيف حيف 539

مكاضيع مختارة في مجاؿ الفسيكلكجي كالتككيف كالتي سكؼ تعتمد عمى طبيعة مكضكع الدراسة 
. التي سيقـك بيا طالب الدراسات العميا

المحتكل 

(                                  1+2)3كيمياء أنسجة متقدـ                                                                 حيف 541

الطرؽ المتعددة لمكشؼ عف المكاد الكربكىيدراتية بأنكاعيا المتعادلة كالحمضية المكبرية 
الطرؽ المتعددة لمكشؼ عف ، كالكربككسيمية كطرؽ التمييز بينيا كالتحديد ىؿ ىي مرتبطة أـ ال

األنزيمات بمجاميعيا المختمفة، الطرؽ المتعددة لمكشؼ عف الدىكف المتعادلة كالفكسفاتية كالبسيطة 
كالمرتبطة كالمشبعة كغير المشبعة المرتبطة كالككلستركؿ، بعض الطرؽ لمكشؼ عف العناصر 

. المعدنية في النسيج، الطرؽ الكيميانسيجية المناعية
 
 

المحتكل 



(                                  1+2)3عمـ كظائؼ األعضاء البيئػي                                                            حيف575

يتضمف ىذا المقرر دراسة االستجابة الكظيفية لبعض األجيزة مثؿ الجياز التنفسي كالدكرم 
كذلؾ . كاليضمي كلبعض العكامؿ البيئية المختمفة التي يتعرض ليا الحيكاف في بيئتو األصمية

 .تغيرات الطاقة كتنظيمات درجات الحرارة كمعدالت الماء كاألسمكزية

المحتكل 

 

اٌّغبس اٌشاثغ 

 ثٌٍٛٛعٍخ اٌخٍٍخ ٚاٌٛساصخ ٚاألٔغغخ

(                                  1+2)3                                                                كيمياء أنسجة متقدـ  حيف 541

طرؽ الكشؼ عف المكاد المخاطية بأنكاعيا المتعادلة كالحمضية المكبرتو كالكربككسيميو كطرؽ 
 بمجاميعياالطرؽ المتعددة لمكشؼ عف األنزيمات . التمييز بينيا كالتحديد ىؿ ىي مرتبطة أـ ال

طرؽ الكشؼ عف الدىكف المتعادلة كالفكسفاتية كالبسيطة كالمرتبطة كالمشبعة كغير . المختمفة
الطرؽ الكيميانسيجية . طرؽ الكشؼ عف العناصر المعدنية في النسيج. المشبعة كالككلستركؿ

. المناعية

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                     عمـ الخمية متقدـ حيف 542

 دكرة الخمية،  كتحديدنقساـ الخمية، تنظيـانقساميا، تزامف امفيـك الخمية بإيجاز، نمك الخمية ك
 ،  النككية، تضاعؼ الدنا األحماضكركماتيف الخمية مف حيث التركيب كالكظيفة، تركيب الكرمكسـك

(DNA) صالح كالتعديؿ فيواإل كعممية .

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                         أنسجة متقدـ حيف 544

، المكز، الطحاؿ، غدة ةالعقد الممفي: دراسة التركيب النسيجي لبعض أعضاء الجياز المناعي مثؿ 
األذف، العيف كحميمات : دراسة التركيب النسيجي ألعضاء الحكاس التالية . الثايمكس كجيب فابريشيا

، الغدة ةالغدة الدرقية، الغدة النخامي:   دراسة التركيب النسيجي لمغدد الصماء التالية.التذكؽ
. دراسة التركيب النسيجي لمجياز العصبي المركزم. الكظرية

المحتكل 

(                                  1+0)1                                                        تقنية متقدمة في عمـ األنسجػػػة حيف 546

 ،األعضاء المختمفة لمجياز العصبي المركزمتقنيات خاصة لتحضير قطاعات نسيجية لمعيف ك
تقنية خاصة . الصبغ البيكلكجي المستخدمة في عمـ األنسجةات تقني. ة كالصمباليشةالعظاـ ك

. بالقطاعات النسيجية ألغراض العرض المتحفي

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                  متقػػػدـاؿكراثػػػة عمـ اؿ حيف 551

تحادات الجديدة في البكتيريا، العناصر الكراثية المتنقمة، التنظيـ الكراثي االالطفرات، تككيف 
 بعض .(الجينات المسرطنة كالجينات المسرطنة األكلية) الخمكم كاالنقساـ المناعية لالستجابة

قكانيف ،  ميسمسكف كستاىؿشيز، ىيرشى ك،رج كتاتـمالتجارب اليامة في الكراثة مثؿ تجارب لدرب

المحتكل 



 .(DNA) مساىمات كاتسكف ككريؾ في اكتشاؼ تركيب الدنا .شارقاؼ كتجارب قريفس

(                                  1+1)2                                            الكمية               ةكراثة العشائر كالكارث حيف 552

 اتالتركيب الكراثي لمجماعات، القكل التي تغير تكرار الجينات، المجمكعات الصغيرة، قياس
 الكراثي، االنتخاب، زكاج األقارب كاألباعد، الصفات ئ بيف األقارب، المكاؼقاالختالؼ، التشاب

 .(Blup) كتقدير التنبؤ غير المنحاز الخطي األفضؿ .الكمية

المحتكل 

(                                  0+2)2                                                      ئات كاليندسة الكراثيةمبيكلكجيا الجز حيف 553

، إنشاء المكتبات كالتنسيؿ (الكمكنو) التنسيؿ ، النكاقؿ المستخدمة في(التقييد)إنزيمات القص 
 في الدنا المكمؿ، التعرؼ عمى التتابعات المنسمة الخاصةالجينكمية كالكرمكسكمية كمكتبات 

، التطبيقات العممية الكحدات البنائية لمدنا، تحميؿ تتابع الدنا المكمؿ كمكتبات ةالمكتبات الجينكمي
تقميؿ مثؿ الممكنة ؿتقنيات اؿ كلتقنية الدنا المؤلؼ لميندسة الكراثية، المخاطر كالمشكالت المحتممة 

.  ىذه المخاطرالبيكلكجية

المحتكل 

(                                  1+2 )3                                                                     كراثة التككيػػػػػف  حيف 554

 في الكائنات الحية حقيقية النكاة كميكانيكيات ىذا األجؿتنظيـ التعبير الجيني قصير كطكيؿ 
 عمى التككيف،  كراثة تككيف ذبابة الخؿ كالفقاريات األمكميةالتنظيـ، تمايز البكيضة كالتأثيرات 

.  لمتككيف غير الطبيعيالعامة كاألساسيات

 

المحتكل 

(                                  1+1)2                                              ة                   كراثة خمكيػػػة متقػػػدـ حيف 556

تركيب  الكرمكسكمات في الفيركسات كالكائنات الحية بدائية كحقيقية النكاة، طبيعة كعكاقب التغيرات 
التركيبية لمكرمكسكمات، مصادر كعكاقب التغيرات العددية لمكرمكسكمات، تحضير طبعة النكاة، 

. نساف كالخرائط الكراثيةإلتقنيات التشريط الكرمكسكمي، كرمكسكمات ا

المحتكل 

(                                                             0+2 )2                               مكاضيع مختارة في بيكلكجيا  الخمية كالكراثة كاألنسجة  حيف 558

اختيار كمناقشة األبحاث كاألكراؽ العممية خاصة تمؾ األكراؽ الحديثة في مجاؿ بيكلكجيا الخمية 
. كالكراثػػة كاألنسجػػػة

المحتكل 

 

 

 

 

 

 



(                                  0+2 )2                                                              المحافظة عمى الثركة الحيكانية حيف 572

الكائنات نقراض اتو، أسباب م في البيئة، خصائص األنكاع، خصائص الجماعات، التكازف البيئي كأىـةمقدـ
ة عمى الثركة الحيكانية، األنكاع الميددة ظ، الثركة الحيكانية األرضية كالمائية في المممكة، أىمية المحاؼالحية

. لحيكانات األرضية كالمائيةادارة إ: ، المحمياتباالنقراض

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                         (1)عمـ البيئة متقدـ  حيف 573

نمك  (معدؿ الكالدات كالكفيات، الكثافة، تكزيع األعمار)خصائص الجماعات الحيكانية األرضية كالمائية 
 العالقات بيف أفراد النكع (أرضية مائية)أثر العكامؿ غير الحية عمى نمك الجماعات الحيكانية الجماعات، 

 الحيكانية ، المجتمعاتالكاحد كالعالقات بيف األنكاع المختمفة، دكرات الجماعات، التغير في المجتمعات
. الصحراكية

المحتكل 

(                                  0+2 )2                                                                     التكزيع الجغرافي لمحيكاف حيف 574

نتشار، التكزيع، ال، مركز األنكاع، ا في األرضحيائيةإلنجراؼ القارم، العكالـ االأنماط الحياة، نظرية ا
تكزيع الجماعات  (العشكائي، المنتظـ، التكتمي)التكزيع الجغرافي لمحيكاف في الجزر،  تكزيع الجماعة 

 العذبة قالتكزيع الجغرافي لمحيكانات المائية في الميا (الكقتيةاليجرة الخارجية، اليجرة الداخمية، اليجرة )
 .  ثنائية القطباألنكاع الحيكانية المالحة، قكالميا

المحتكل 

(                                  1+2 )3                                                                 عمـ كظائؼ األعضاء البيئي حيف 575

مثؿ الجياز )دراسة االستجابة لبعض األجيزة الكظيفية في الحيكاف لمعكامؿ البيئية يتضمف ىذا المقرر 
 التي يتعرض ليا المختمفة ، تأثير العكامؿ البيئية(التنفسي كالدكرم كاليضمي لبعض الفقاريات كالالفقاريات

 الماء، الحرارة كالتنظيـ الحرارم،  تأثير. التحاليؿ الكمية لتغيرات الطاقةكذلؾ.الحيكاف في البيئة األصمية
.  خراجاإلسمكزم كإلالتنظيـ ا

المحتكل 

(                                  2+1 )3                                                                          طرؽ قياس التمكث حيف 576

ستخداـ بعض الكائنات الحية في قياس نسبة االممكثة المختمفة لقياس الممكثات،  المقدمة، تعريؼ بالمكاد
 كاليكاء كالتربة كتحديد النسب قالتمكث، العكامؿ المؤثرة عمى دقة قياس الممكثات، طرؽ قياس ممكثات الميا

المسمكح بيا عالميان، بعض الطرؽ المتبعة لقياس الممكثات في المممكة العربية السعكدية كدكؿ الخميج 
. العربي كالنسب المسمكح بيا في الخميج

المحتكل 

(                                  1+2)3                                                                          التمكث في الحيكاف  حيف 577

 التمكث كالسالسؿ الغذائية، تأثير التمكث عمى فسيكلكجيا الحيكاف، تأثير  في التمكث، المقدمة، مصطمحات 
 .التمكث عمى التكزيع الحيكاني، دراسات مختارة عف تأثير التمكث عمى الحيكانات في المممكة كالخميج

 

المحتكل 

 اٌخبِظاٌّغبس 

 اٌجٍئخ اٌحٍٛأٍخ ٚاٌزٍٛس



(                                  1+1 )2                                                                   التكزيع الجغرافي لمممكثات حيف 578

تكزيع الممكثات، عالقة تكزيع الممكثات في حصائية إالمقدمة، التكزيع الكمي كالنكعي لمممكثات، طرؽ 
. بمعادالت كثافة األنكاع كعكامؿ تكزيع الحيكانات، التحكـ بالممكثات كعالقتو بتكزيعيا الجغرافي

المحتكل 

(                                  0+2 )2                                                            مكاضيع مختارة في البيئة كالتمكث حيف 579

.  العممية الحديثة في مجاؿ البيئة كالتمكثالمراجعاختيار كمناقشة  المحتكل 

 

 



 

 برنامج الدكتوراه في عمم الحيوان 

 :شروط القبول
: هع االلتضام بالئحت عوبدة الذساسبث العلُب، َجب علً الوتقذم أى

 ـ َكىى حبصالً علً دسجت الوبجستُش فٍ علن الحـُىاى هي جـبهعت الولك سعىد أو هب 1

.  َعبدلهب

.  ـ َجتبص االختببس والوقببلت الشخصُت ببلطشَقت التٍ َحذدهب القسن2

 دسجـت علً األقـل فٍ اهتحـبى القـذساث للغــت اإلًجلُضَـت 450 ـ َكـىى حبصـالً علً 3

وأى َجتبص االختببس فٍ الجضء  ( 4.5 ) علً أى ال تقـل دسجــته عي (IELTS)أو اختببس  (تىفل)

. Academic Reading and Writing Modulesاألكبدَوٍ 

.  ـ     هىافقت جهت العول4

.  ـ َتتشر الطبلب للذساست تتشربً كلُبً 4

 . ـ َجتبص بعض الوقشساث التكوُلُت إرا سأي هجلس القسن حبجت الطبلب لزلك5

 

 

 الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه

 ( وحدات بحث6+  وحدات تخصصية 8+  وحدات إجبارية 10)

 

  (: وحـــدات10)الوحـدات  األجبـاريــة 

 

المستوى 
 األول

رقم المقرر 
 ورمزه

عدد الوحدات  اسم المقرر
 الدراسٌة

 (0+2 )2 (1)الحشرات والطفٌلٌات التطبٌقٌة   حٌن611

 (0+2 )2 حٌوانات مائٌة متقدم  حٌن621

 (0+2 )2 فسٌولوجٌا التكاثر المقارن  حٌن631

 (0+2 )2 بٌولوجٌا الخلٌة المتقدم  حٌن641

 (0+2 )2 البٌئة الحٌوانٌة والتلوث متقدم  حٌن671

 10 المجمــوع

 

  وحــــدات8الوحــدات التخصصيـــة 

 

  وحدات دراسية من المقررات التالية بحسب تخصصه الدقيق8يختار الطالب 

المستوى 
 الثاني

رقم المقرر 
 ورمزه

عدد الوحدات  اسم المقرر
 الدراسٌة

 (0+2 )2 علم الحشرات متقدم  حٌن612

 (0+2 )2 زراعة الطفٌلٌات  حٌن613



 (0+2 )2 مواضٌع مختارة فً الطفٌلٌات أو الحشرات  حٌن614

 (0+2 )2 فقارٌات مائٌـة  حٌن622

 (0+2 )2 متطلبات للتغذٌة والتمثٌل الغذائً فً األسماك  حٌن623

 (0+2 )2 االقتصادٌات الحٌوٌة للمصادر السمكٌة  حٌن624

 (0+2 )2 سلوك الحٌوان متقدم  حٌن635

 (0+2 )2 مواضٌع متقدمة فً الفسٌولوجً  حٌن638

 (0+2 )2 مواضٌع حدٌثة فً التكوٌن الجنٌنً  حٌن639

 (0+2 )2 علم الخلٌة متقدم  حٌن642

 (0+2 )2 علم األنسجة الوظٌفً  حٌن643

 (0+2 )2 علم الوراثة الجزٌئٌة  حٌن651

 (0+2 )2 بٌئة الحٌوانات األرضٌـة  حٌن672

 (0+2 )2 بٌئة الحٌوانات المائٌة  حٌن673

 (0+2 )2 دراسات متقدمه فً التلوث  حٌن674

 (0+2 )2 حلقة دراسٌة  حٌن691

 32 المجمــوع

 

 الالحقـــــة (الفـــــصول)المستويات 

 

رقم المقرر  م
 ورمزه

عدد الوحدات  اسم المقرر
 الدراسٌة

  رسالــــة  حٌن700 1

 



 وصف مختصر لمقررات درجة الدكتوراه 
 ( ٚحـذاد10)اٌٛحذاد  اإلعجبسٌـخ : أٚالً 

( 0+2 )2                                          - 1-الحشرات كالطفيميات التطبيقية حٌن 611
قتصادية المف النكاحي ااألخرل عرض متقدـ لمنكاحي التطبيقية لممفصميات كالطفيميات المحتكل 

 دراسة لإلمراضية كلنماذج مف األمراض المختمفة التي  . المفصميات االقتصادية .كاإلمراضية
مراضية لنماذج مف إلدراسات متقدمة ؿ. قتصاديةالتسببيا كتنقميا المفصميات لإلنساف كلحيكاناتو ا

. األمراض المختمفة التي تسببيا الطفيميات لإلنساف كلحيكاناتو االقتصادية
 

( 0+2 )2                                           حٌوانات مائٌـــــــة  متقدم حٌن 621

 دراسة متقدمة  لخصائص كتصنيؼ كتكيؼ الحيكانات المائية كذلؾ دراسة ما استجد في التكزيع المحتكل 
.  الجغرافي كاإلستراتيجيات المختمفة لمتكاثر

 
( 0+2 )2                                     كلكجيا التكاثر المقارف      مسؼ   حيف631

دراسة مقارنة لمتكاثر في األسماؾ كالبرمائيات كالزكاحؼ كالطيكر كالثدييات، متضمنة األجيزة 
التناسمية لمذكر كاألنثى، الدكرة التناسمية، تككيف األمشاج، اإلخصاب، العناية باألجنة كخركجيا 

.  لمحياة، تأثير البيئة عمى التكاثر
 

المحتكل 

( 0+2 )2                                                    بيكلكجيا الخمية المتقػػػػدـ  حٌن 641

التحاـ الخمية بالفيركسات المعطمة . ئات الخميةمالسمية كسـ جز (الختبار) الخمية كنظاـ لقياس 
. الخاليا المتخصصة كالخاليا المستزرعة في المزارع الخمكيةكدراسة . كبجمكككؿ البكؿ ايثيميف

.    كمعقد التكافؽ النسيجي األساسي الكراثة المناعية
                                                     

المحتكل 

( 0+2 )2                                                 البيئة الحيكانية كالتمكث متقدـ  حٌن 671

فتراس، تنظيـ المجتمعات الأنكاع المفترسات، . ، ىيكؿ كتنكع المجتمعاتالتنكع اإلحيائي  
 كتنكع المجتمعات، التنكع اإلحيائي،نكاع المكاطف، ميكانيكية التغذية، العكامؿ المنظمة أالمائية، 

الممكثات غير العضكية، الممكثات العضكية، الممكثات  .بيئة األراضي الرطبة كنباتات الشكرل
. البيكلكجية، الممكثات الفيزيائية

المحتكل 

 

 

:ٌزُ اخزٍبس٘ب ِٓ اٌّمشساد اٌزبٌٍـخ (  ٚحـذاد8)اٌٛحذاد  االخزٍبسٌخ  : صبٍٔبً   

( 0+2 )2                                      عمـ الحشرات  متقدـ            حيف 612

مشاكؿ الحشرات  المعيشية، التنفس، التنظيـ . التكيؼ المكرفكلكجي كالفسيكلكجي لمحشراتالمحتكل 
 ىرمكنات .اليرمكنات العصبية اإلفرازية.   تنظيـ الجياز العصبي كالعضمي. سمكزمTا

الحشرات  .الفيركمكنات كتطبيقاتيا .األحداث ىرمكنات نسالخ،bا، ىرمكنات الكمكف
التأثير الكقعي لمحشرات عمى البيئة،  االضطرابات الطبيعية كالكيميائية،. كصمتيا باإلنساف

.   الحشرات الناقمة لألمراض



( 0+2 )2                              زراعػػػة الطفيمػيػػػػات         حيف 613

  ييدؼ ىذا المقرر لتزكيد طالب الدكتكراه المختصيف في عمـك الطفيميات باألسس النظرية المحتكل 
لييا لحفظ أنكاع الطفيميات المختمفة في المختبرات إما في تزرعات إالتي تـ التكصؿ 

صناعية أك في الحيكانات المخبرية، كالتي قد يحتاجكنيا في برامج أبحاثيـ لدرجة الدكتكراه، 
. مقدمة عامة عف تزريع أنسجة الحيكاف في تزرعات صناعية: كيشتمؿ المقرر عمى اآلتي

طفيميات جنس  كTrypanosoma طفيميات جنس  :األسس النظرية لتزريػػع
Leishmaniaطفيميات جنس  كEntamoebaالديداف المثانية خاصة يرقات  ك

 األسس المتبعة  في حفظ أنكاع . رقات ديداف االستركنجيؿ الحرة ك مصالت المائيةمالحك
.  الطفيميات المختمفة في الحيكانات المخبرية

( 0+2 )2                              مكاضيع مختارة في الطفيميات أك الحشرات حيف 614

 مكضكعات متقدمة كمختارة في الحشرات أكالطفيميات تبعان لحاجة الطالب كتكجيو المشرؼ المحتكل 
.  عمى الرسالة

( 0+2 )2                                  فقاريات مائيػػػػػػػة                حيف 622

التصنيؼ كالعالقات التصنيفية، المقارنة بيف : دراسة متقدمة لمفقاريات المائية مف حيثالمحتكل 
كذلؾ ما استجد مف بحكث حكؿ . األعضاء تشريحيان ككظيفيان، التكيؼ كالتكزيع الجغرافي

.  بيكلكجيا كتكزيع الفقاريات المائية في المياه المحيطة بجزيرة العرب

( 0+2 )2األسماؾ                             متطمبات التغذية كالتمثيؿ الغذائي في  حيف 623

.  في ظركؼ أيضية مختمفةاألسماؾدراسة متقدمة لمتطمبات التغذية كالتمثؿ الغذائي عند المحتكل 
التداخؿ األيضي بيف البركتيف كالدىكف . العكامؿ المؤثرة عمى متطمبات التغذية

تقرير عف أحدث ما تكصؿ إليو العمـ في ىذا المجاؿ مف خالؿ المجالت . كالكربكىيدرات
.  العممية

( 0+2 )2                                  األقتصاديات الحيكية لممصادر السمكية حيف 624

 التحميالت ، العرض كالطمب، في تقييـ المصادر السمكيةالمتبعةالتحميالت االقتصادية المحتكل 
 الجدكل االقتصادية لممشاريع ،حصائية كجمع المعمكمات، القكانيف المؤثرة عمى اإلنتاجإلا

. السمكية

( 0+2 )2                                         متقدـ         - سمكؾ الحيكاف   حيف 635

سمككية البحث عف . أنكاع السمكؾ الحيكاني كالتكيفات السمككية الفسيكلكجية في الحيكانات
دكر السمكؾ الحيكاني في الطب . سمكؾ الحيكاف كعمـ الصيدالنيات التطبيقة. الغذاء
التطبيقات . الساعة البيكلكجية كسمكؾ اليجرة كالعكدة. االتصاؿ بيف الحيكانات. الحيكم

.   دكر الجياز العصبي في السمكؾ–السيطرة اإلحيائية . العممية لتجارب بافمكؼ

 

 

المحتكل 



( 0+2 )2                                          مكاضيع متقدمة في الفسيكلكجي حيف  638

مراجعة كدراسة المعمكمات الحديثة المتكفرة في الفركع المختمفة لكظائؼ األعضاء في 
 فسيكلكجيا األعصاب كالغدد الصماء كالمناعة كالجياز الدكرم كاإلخراج :كيشمؿالحيكاف، 

.  كاليضـ كالتناسؿ

المحتكل 

 

( 0+2 )2                                     حديثة في التككيف الجنيني مكاضيع        حيف639

التككيف : متابعة األبحاث الحديثة التي تنشر عف التككيف الجنيني في المجاالت التالية
خصاب الصناعي  كنقؿ األجنة، األجنة إلالجزيئي لألجنة، تككيف األمشاج كنضكجيا، ا

كالمناعة، التقنيات الحديثة في متابعة نمك األجنة، العكامؿ التي تتحكـ في تكاثر خاليا 
  .الجنيف

المحتكل 

( 0+2) 2                                               عمـ الخمية متقدـ  حيف 642

. كظائؼ عضيات الخمية كعالقاتيا بعضيا البعض األغشية الخمكية كأىـ كظائفيا، 
 كتمايز الخمية كالعكامؿ تطكر ،كالنقؿالييكؿ السيتكبالزمي كدكره في عمميات التدعيـ 

.   السرطانيةالخالياخصائص كأنكاع . التفاعالت السيتكبالزمية النككية. ىاالمؤثرة عمى نمك

المحتكل 

( 0+2 )2                                             عمـ األنسجة الكظيفػػػي       حيف      643

كأعضاء الحس التناسمي كالبكلي كرتباط أنسجة الجياز اليضمي اليمية ص دراسات تؼ
.  بكظائفيا

المحتكل              

( 0+2 )2الجزيئية                                                 عمـ الكراثػػػة   حيف 651

 تنظيـ التعبير الجيني كالتمايز األنزيمي، التنظيـ اليرمكني لمتعبير الجيني، ظاىرة تعدد 
لألنزيمات، كراثة العشائر الجزيئية، تحديد تتابع بيف المكاقع الكراثية  الكراثية األشكاؿ

الكحدات البنائية لمدنا، العكامؿ الكراثية في التنظيـ التككيني كاألساس الجزيئي لمتكارث 
.  السيتكبالزمي

المحتكل 

( 0+2 )2                              بيئة الحيكانات األرضية                       حيف 672

الصحارم، )فتراس عمى ىيكؿ  المجتمعات األرضية ال طبيعة المجتمعات، أثر التنافس كا
، التنكع الحيكم في البيئات الصحراكية، بيئات (ريةاالمناطؽ العشبية، المناطؽ المد

في المحافظة عمى الحياة الفطرية، مكاضيع خاصة في البيئات  مختارة الجزر، مكاضيع
.  الصحراكية كالتصحر

المحتكل 

( 0+2 )2                                    بيئة الحيكانات المائية                  حيف 673

  دراسة متقدمة لبيئات الحيكانات المائية مرتكزة عمى ما استجد مف البحكث الحديثة 
التنكع كالتفاعالت بيف . نتشارىااالمتعمقة ببيئة المجتمعات، نمك الجماعة كتنظيميا ككذلؾ 

  .فتراس، الكثافة، تركيب العمر كنظرية العش البيئيالاألنكاع، التنافس، ا

دراسات . احدث التطكرات األخرل في العالقة بيف األنكاع الحيكانية كبيئاتيا المتنكعة
متعمقة ألحدث طرؽ التصميـ كالتحميؿ اإلحصائي في تحميؿ العالقات المختمفة بيف 

المحتكل 



.  ( مختارةأمثمة)الجماعة الحيكانية في مختمؼ البيئات المائية 

( 0+2 )2                                   دراسات متقدمة في التمكث               حيف 674

دراسات .  دراسات متقدمة لقياس الممكثات. فيزياء الممكثات البيئية.كيمياء الممكثات البيئية
دراسات متقدمة في  .متقدمة في التكزيع الجغرافي لمممكثات كعالقتيا بالتكزيع الحيكاني

.  تأثير الممكثات عمى فسيكلكجية الحيكاف

المحتكل              

( 0+2 )2                           حمقة دراسيػػػػػة                            حيف691

.   مدرس المقررلتكجيو  عرض كمناقشة لمكاضيع متقدمة في عمـ الحيكاف كفقان  المحتكل              

 ( 6+0)رسالة                                                                      حيف700

يقـك الطالب بإجراء بحث عممي في أحد المسارات المطركحة ثـ يكتب رسالتو تحت إشراؼ المحتكل 
 .أحد أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف

 



 الوحدات الخاصة بقسم عمم الحيوان

 : وحدة االعتماد األكاديمي بالقسم - 1

يمثؿ االعتماد األكاديمي أحد األكلكيات التي تكلييا جامعة الممؾ سعكد أىمية قصكل 
مف أجؿ ضبط الجكدة كرفع مستكل المخرجات كمكاكبة التطكرات العالمية في اإلبداع كاالبتكار 
داخؿ المؤسسات التعميمية مما ينعكس عمى تحسيف تصنيؼ الجامعة العالمي، كيرتفع بمستكل 

الثقة بشيادات خريجييا لممستكل العالمي، كىك األمر الذم يمنحيـ ميزة تنافسية في مجاؿ 
 . التكظيؼ كمجاؿ استكماؿ دراساتيـ العميا في أم مكاف مف العالـ

 : لجان االعتماد األكاديمي بالقسم 
 

 :المجنة العميا بالقسم وتتشكل من - أ

سعادة رئيس القسـ كسعادة ككيمة القسـ كسعادة منسؽ البرنامج كسعادة رئيس لجنة التطكير 
 .كالجكدة كسعادة رئيس لجنة االعتماد األكاديمي كأم عضك يرل رئيس القسـ أىمية كجكده

 :ومهامها هي 
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ خطة العمؿ بالبرنامج -1

اختيار المستشار في تأىيؿ القسـ لالعتماد حسب معايير جية االعتماد، كذلؾ بالتنسيؽ  -2
 .مع ككالة التطكير كالجكدة

 .إعداد الرسالة كالرؤية كأىداؼ البرنامج -3

 . استكماؿ جميع متطمبات االعتماد األكاديمي في القسـ حسب معايير الييئة الكطنية -4
 .المتابعة كالتنسيؽ مع ككالة الجكدة كالتطكير في الكمية كرفع التقارير إلييا -5
عداد دليؿ القسـ كالبرنامج -6  .إعداد العرض المرئي لمقسـ كا 

 .(ستة أعضاء )لجنة التقويم واالعتماد األكاديمي - ب

 :ومهامها هي 



عداد كجمع  .1 تكصيؼ البرنامج، تقرير البرنامج، تكصيؼ  )اإلشراؼ كمتابعة كا 
 . (المقررات، تقرير المقررات 

عداد الدراسات الذاتية  لبرنامج  .2 اإلشراؼ عمى اختيار المرجعية األكاديمية كمتابعة كا 
 . القسـ

اإلشراؼ عمى إعداد غرفة داخؿ القسـ مخصصة لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي  .3
كمزكدة بكثائؽ البرنامج كاممة كتخصص كذلؾ لزيارة المقيميف أثناء فترات التقكيـ 

 .البرامجي

 .تقديـ تقرير دكرم عف مدل استكماؿ متطمبات االعتماد األكاديمي .4

 .اإلشراؼ عمى إعداد نماذج امتحانات كنماذج اإلجابة لمقررات البرنامج .5

 .اإلشراؼ عمى تكفر سبؿ التعميـ كالتعمـ لمطالب بالتنسيؽ مع المجاف المعنية بالقسـ .6

 :(ستة أعضاء  )لجنة التطوير والجودة . ت

 : ومهامها هي 

دارة كمتابعة عمميات ضبط الجكدة في القسـ -1  .تطكير كا 

 .متابعة كاختيار المرجعية األكاديمية لبرنامج القسـ -2

 .اإلشراؼ كمتابعة خطط التطكير كالتخطيط المستقبمي بالقسـ -3

تشجيع تقديـ المشركعات التطكيرية كالتي تحسف العممية التعميمية كالبحثية  -4
 .كالفنية

 .الحث عمى النشر العممي في المجالت العممية ذات التصنيؼ العالمي -5

 .متابعة االتجاىات الحديثة في طرؽ كمنيجية كتقنيات التدريس -6

 .اإلشراؼ عمى خطط الدراسات العميا -7

إعداد كتكزيع كجمع استبيانات طالب مرحمة البكالكريكس عف مدل  -8
االستفادة مف برنامج التدريب خالؿ سنكات الدراسة كمدل مالئمة المقررات 
عداد النتائج  لمحياة العممية كمقترحاتيـ لتعظيـ االستفادة منيا، كتبكيب كا 

 .إحصائيان 

 



 (ستة أعضاء  )لجنة اإلرشاد الطالبي . ث

 :ومهامها هي 
 .التكعية بأىمية االعتماد األكاديمي لبرنامج القسـ مف خالؿ المقاءات اإلرشادية -1

تعظيـ مفيـك اإلرشاد األكاديمي كدكر المرشد األكاديمي في تكجيو الطالب لمتخطيط  -2
 .المستقبمي التعميمي

إعداد االستبيانات الضركرية لالعتماد األكاديمي في تكجيو الطالب لمتخطيط المستقبمي  -3
 .التعميمي

 .إعداد االستبيانات الضركرية لالعتماد األكاديمي كتكزيعيا كجمعيا كتحميؿ نتائجيا -4

 .تعميؽ الثقة بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس -5

 .استقباؿ كالرد عمى مقترحات أك شكاكل الطالب -6

تكعية الطالب بالخدمات الداعمة كاألنشطة التي تقدميا الكمية كالجامعة كمتابعة تكفر  -7
 .الكتب الدراسية كمصادر التعمـ

 (ستة أعضاء  )لجنة المعامل واألجهزة والخدمات . جػ

 :ومهامها هي 
 .التأكد مف تكفر جميع األجيزة المعممية كالخدمات الطالبية الخاصة بالبرنامج -1

 .التأكد مف تكفر خطط صيانة المعامؿ كاألجيزة كالخدمات الطالبية -2

تقديـ تقرير دكرم لرئيس القسـ في نياية كؿ سنة أكاديمية إلجراء  -3
 .التعديالت الالزمة/اإلصالحات

اإلشراؼ عمى تكفر إجراءات األمف كالسالمة بالمعامؿ كقاعات الدرس قبؿ الدراسة  -4
 .كتقديـ تقرير عنيا إلى رئيس القسـ

عداد كتكزيع مطبكعات إرشادية لمطالب بإجراءات األمف كالسالمة لمختمؼ  -5 نشر الكعي كا 
 .في بداية العاـ الدراسي (كيميائية، كيربائية، إشعاعية)المخاطر 

كضع الفتات بإجراءات األمف كالسالمة في مكاف بارز في كؿ معمؿ كقاعة محاضرات  -6
 .متضمنةن أرقاـ ىكاتؼ الطكارئ



  (ستة أعضاء  )لجنة شؤون الخريجين والتوظيف . ح

 : ومهامها هي 
خاصةن مرحمة )جمع كتبكيب البيانات الشخصية لمطالب بالقسـ ككسائؿ االتصاؿ بيـ  -1

 .(البكالكريكس

 .جمع كتبكيب البيانات الخاصة بأرباب العمؿ ككسائؿ االتصاؿ بيـ -2

 .كضع برامج لتكثيؽ الصمة بالخريجيف كجيات التكظيؼ -3

إعداد كتكزيع كجمع استبيانات عف مدل رضا ىذه الفئة مف برنامجيـ الدراسي، كتبكيب  -4
عداد النتائج إحصائيان   .كا 

مثالن عف )إيجاد آلية فاعمة لتكفير فرص التكظيؼ لمخريجيف في مجاالت تخصصيـ  -5
طريؽ عقد ممتقيات التكظؼ، استطالع آراء أصحاب العمؿ في مستكيات الخريجيف مف 

 .(الكمية، استشراؼ آراء أصحاب العمؿ في المقررات الميمة لمبرنامج كالقسـ

 .(مثؿ رابطة الخريجيف )تفعيؿ سبؿ التكاصؿ مع الخريجيف  -6

استطالع آراء الخريجيف الذيف التحقكا بكظائؼ عف تقييميـ لمدل االستفادة مف البرنامج  -7
 . المعني كمحتكل المقررات السابؽ كدراستيا

 

  (ستة أعضاء )لجنة خدمة المجتمع . خ

 :ومهامها هي 
جمع كتبكيب المشركعات التي نّفذىا القسـ كأعضاؤه، كنكاتج إسيامات تمؾ المشركعات  -1

 .لخدمة المجتمع كخطط التنمية

تشجيع كتنمية ركح المبادرة عند الطالب لتعظيـ مردكد الدكر الخدمي لممجتمع مف خالؿ  -2
 .الندكات كالمنشكرات بالتنسيؽ مع المجاف المعنية بالقسـ

تعميؽ االتصاؿ بيف الكمية كالجيات المسئكلة عف الخطط التنمكية بالمممكة العربية  -3
 .السعكدية

 .كضع برامج عممية لتعزيز العالقة بيف القسـ كالمجتمع المحمي كمتابعة تنفيذىا -4

 



  (ستة أعضاء) الدراسات العميا والبحث العممي لجنة. د

 :ومهامها هي 
. وضع ًظبم لشصذ وتىحُق وًشش بُبًبث البحج العلوٍ والوشبسكت فٍ الوؤتوشاث- 1

إًشبء وتحذَج قبعذة بُبًبث األبحبث والوشبسَع الوٌشىسة هي قبل أعضبء هُئت التذسَس -  2

.  وعبئذهب علً خذهت الوجتوع، علً الوىقع االلكتشوًٍ للقسنعٌبوٌَهب وإعالى ،ببلقسن

 .الحج علً الٌشش العلوٍ فٍ الوجالث العلوُت راث التصٌُف العبلوٍ -3

إعالى قبئوت األبحبث ألعضبء هُئت التذسَس علً الوىقع االلكتشوًٍ للقسن وتحذَخهب - 4

 .سٌىَبً 

تكلُف اللجٌت الذائوت لىكبلت  وفق تقىَن بشاهج الذساسبث العلُب الحبلُت بشكل دوسٌ- ـ5

. الذساسبث العلُب ببلكلُت

وضع قبئوت بأسوبء الوششفُي هي أعضبء هُئت التذسَس علً الشسبئل وعذدهب هع هشاعبة - 6

 .الٌسب العبلوُت فٍ هزا الشأى

 

: منسق االعتماد األكاديمي لقسم عمم الحيوان

أشرؼ محمد عمى مشالي . د

 141ب 2: غرفة رقـ

 4673465: تميفكف



 

 :كراسي األبحاث ويوجد في القسم ما يمي- 2

 (.DNA)كرسي عبد الرحمن الجريسي ألبحاث الحمض النووي . أ

 .كرسي أبحاث البروتين الجزيئي الخموي المتقدمة. ب

 . كرسي أبحاث البرمجة الجنينية لألمراض. ج

 :كفيما يمي نبذة مختصرة عف ىذه الكراسي

  (DNA)كرسي عبد الرحمن الجريسي ألبحاث الحمض النووي  . أ

 في اكتشاؼ الخصائص الجزيئية لممكاد الكراثية لمكائنات DNA تبرز أىمػػػية كرسي أبحاث الػ
 كتحكيؿ تمؾ الخصائص إلى قيمة معرفية ذات أثر تطبيقي تساىـ في تقميؿ التكاليؼ ،الحية

تؤدم زيادة س. االقتصادية كزيادة الناتج الكطني في كافة قطاعات الخدمات كاإلنتاج بأنكاعو
المعرفة إلى تصميـ أطقـ فحص كتحميؿ لمتعرؼ السريع كالفعاؿ منخفض التكمفة لمكائنات 

 أك أجزاء منيا، منفردةن أك مختمطةن، بشريةن كغير بشرية، الممرضة كالسامة كالضارة ،الحية
كالخطرة كذات األىمية االقتصادية، كصكالن إلى تطكير تقنيات التجريب كتحسينيا، مما يؤدم 

إلى خمؽ فرص لمنشر العممي كتسجيؿ براءات اختراع عممية في مجاؿ أبحاث الػدنا، بما 
 : يهدف هذا الكرسي إلى. يعكد بالنفع عمى المجتمع  بالنمك كالتقدـ

الكتشاؼ المكاد كاألنماط الكراثية لمختمؼ  (DNA)دعـ األبحاث في مجاؿ الدنا  .1
الكائنات الحية، البشرية كغير البشرية، الممرضة كالسامة كالضارة كالخطرة كذات األىمية 

 .االقتصادية

 .DNA))تطكير التقنيات الخاصة بفحص كتحميؿ الدنا  .2

 .تنمية كزيادة فرص تحقيؽ كتسجيؿ براءات االختراع كتسكيقيا تجاريان  .3

 .دعـ مسارات الدراسات العميا كالتدريب المتخصص .4

 .تقديـ االستشارات كالخدمات الفنية لمقطاعيف العاـ كالخاص .5

 

 

 



 .كرسي أبحاث البروتين الجزيئي الخموي المتقدمة. ب

ييتـ كرسي البحث في المقاـ األكؿ بدراسة تأثير المستخمصات الطبية كالمكاد الكيميائية 
محددة كمنتقاة بعناية، ليس فقط بغرض اكتشاؼ  (حيكانية، نباتية، بكتيرية)عمى كائنات مخبرية 

نما لدراسة تحميؿ  عقاقير جديدة كخدمة قطاعات تصنيع الدكاء في المممكة العربية السعكدية، كا 
بعض التفاعالت كاآلليات الخمكية المعقدة بغرض الكصكؿ لفيـ أفضؿ كأعمؽ لمنظاـ الخمكم مما 

 .سيساعد عمى تطكير أساليب كتقنيات حديثة لعالج الكثير مف األمراض
 يضـ الفريؽ العممي لكرسي البحث أساتذة كباحثيف ذكم خبرات عممية متميزة تـ اختيارىـ 

ككما تتنكع جنسيات الباحثيف . بعناية مف مختمؼ دكؿ  العالـ لخدمة الخطة البحثية لمكرسي
لكرسي البحث، كتتنكع أيضا خبراتيـ العممية كالبحثية فتشتمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عمى 
عمـك الكراثة الجزيئية، البركتيف الجزيئي، بيكتكنكلكجيا الخمية، المكاد الطبيعية، الكائنات الدقيقة، 

المزارع الخمكية، التطكر الخمكم، الكيمياء العضكية كالتحميمية، التحميؿ الطيفي لممركبات، 
 . كغيرىا

 كما يتمتع الكرسي بعالقات قكية مع مجمكعات بحثية داخؿ جامعة الممؾ سعكد 
كمجمكعات بحثية متميزة في كثير مف بمداف العالـ مثؿ ألمانيا، اسبانيا، المممكة المتحدة، مصر، 

 . سنغافكرا
 :يهدف هذا الكرسي إلى 

 .عمؿ كتطكير قاعة مسح حيكم لممركبات الطبيعية كالمصنعة كيميائيا -1

اكتشاؼ كتطكير مكاد طبيعية مستخمصة مف الكائنات الحية كالبكتيريا  -2
كالفطريات كالنباتات كغيرىا لغرض اكتشاؼ أنكاع جديدة مف مثبطات النمك التي 

 .يمكف تطكيرىا لمقاكمة نمك كعالج األنكاع المختمفة مف الخاليا السرطانية

اكتشاؼ كتطكير جزيئات خمكية مستحدثة تصمح كأىداؼ خمكية جديدة لمعقاقير  -3
الدكائية، كمف ثـ إنشاء طرؽ مسح حيكم مستحدثة الكتشاؼ أنكاع جديدة مف 

 . العقاقير

 .اكتشاؼ أنكاع جديدة مف المضادات الحيكية -4

( small molecules libraries)إنشاء قاعدة لممركبات المصنعة كيميائيان  -5
 .كاستخداميا لدراسة آليات األنظمة الخمكية

 
 

 



 . كرسي أبحاث البرمجة الجنينية لألمراض. ج

ييتـ كرسي أبحاث البرمجة الجنينية لألمراض بدراسة تأثير التغيرات السمبية في بيئة  
.  الرحـ عمى تككف الجنيف كمدل ارتباط ذلؾ بظيكر األمراض المزمنة في مرحمة ما بعد البمكغ

 إلى أف الجنيف قادر عمى أف يتأقمـ مع العكامؿ ((The Barker Theoryتشير نظرية باركر 
بطريقة تحافظ عمى استمرار نمك – كنقص الغذاء عمى سبيؿ المثاؿ - البيئية الرحمية السمبية 

- مرحميان  –كسالمة األعضاء األكثر أىمية كالدماغ  كالقمب عمى حساب األعضاء األقؿ أىمية 
كالكمى كالرئتيف كالكبد كاألعضاء التناسمية؛ ذلؾ أف الجنيف ليس بحاجة ماسة في تمؾ المرحمة 

ينتج عف ذلؾ التأقمـ حدكث . إلى الكمى كالرئتيف حيث تقكـ األـ بتنقية الدـ كالتنفس نيابةن عنو
تغييرات تركيبية دائمة في األعضاء التي لـ تصميا كمية كافية مف الغذاء أثناء تككنيا خالؿ 
المرحمة الجنينية مما يجعميا غير قادرة عمى أداء كظائفيا بالشكؿ الطبيعي في مرحمة ما بعد 

.   البمكغ عندما تككف ظركؼ الحياة أكثر صعكبة
تشير الدراسات الحديثة التي أجريت عمى العديد مف المجتمعات البشرية في الدكؿ 

يعمؿ عمى برمجة أمراض - كمان أك كيفان – النامية كالمتقدمة إلى أف سكء تغذية المرأة الحامؿ 
دراسة العالقة بكرسي اؿ ييتـ. مزمنة عديدة كضغط الدـ كالسكرم كالسمنة المفرطة كالفشؿ الكمكم

بيف طبيعة التغذية لدل المرأة الحامؿ في المجتمع السعكدم كظيكر كانتشار األمراض المزمنة 
إف مف المعركؼ أف لكؿ مجتمع عاداتو الغذائية التي تختمؼ عف المجتمعات . في األجياؿ التالية

األخرل؛ لذا فمف الميـ جدان إجراء الدراسات عمى المجتمع السعكدم بدالن مف اعتماد التكصيات 
كرسي يسعى اؿكلذلؾ؛ فإف .  العامة التي تعتمد عمى نتائج دراسات طبقت في مجتمعات أخرل

عدـ تناكؿ /عدـ كجكد كجبة اإلفطار؛ تناكؿ/ كجكد )لتحديد مدل تأثير األنماط الغذائية السعكدية 
عدـ تناكؿ الفكاكو كالخضركات الطازجة بشكؿ كاٍؼ؛ /مشتقات الحميب بشكؿ كاٍؼ؛ تناكؿ

عمى برمجة األمراض المزمنة في األجياؿ  (الخ...عدـ صياـ رمضاف خالؿ فترة الحمؿ/صياـ
القادمة؛ كاستكشاؼ المؤشرات الحيكية المبكرة التي تشير إلى مدل إمكانية ظيكر األمراض 

.  المزمنة
يتكّكف الفريؽ العممي مف عدد مف الباحثيف الكطنييف كالعالمييف في تخصصات طبية 

مؤسس نظرية البرمجة –  كيعتبر انضماـ البركفسكر ديفيد باركر ،كحيكية داخؿ الجامعة كخارجيا
إلى الفريؽ مكسبان كبيران لما يتمتع بو مف خبرات كاسعة كسمعة عالمية تساىـ - الجنينية لألمراض

. لعالميةااألبحاث إلى مستكل لكرسي ليذا ا اإلنتاج العممي دفعفي 
 :أهداف الكرسي 



دعـ كتنفيذ األبحاث في مجاالت البرمجة الجنينية لألمراض المزمنة ذات القيمة الصحية  -1
 .كاالقتصادية

أجراء أبحاث تبرز دكر أنماط التغذية لدل األـ الحامؿ في المجتمع السعكدم في برمجة  -2
كنشكء مرض ارتفاع ضغط الدـ كغيره مف األمراض المزمنة عند األجياؿ التالية، كمف 
 .ثـ رسـ استراتيجيات التغذية السميمة عند الحكامؿ سعيان لمتقميؿ مف انتشار تمؾ األمراض

اإلفادة مف قكاعد البيانات الطبية بإعادة تصنيفيا كتحميميا إحصائيان لخدمة البحث العممي  -3
 .عمى مستكل الكطني

المساىمة في تكعية األسرة السعكدية بشكؿ عاـ كالمرأة الحامؿ بشكؿ خاص باآلثار  -4
السمبية لمتغذية غير المتكازنة عمى صحة األبناء، كذلؾ بالتعاكف مع الجيات الصحية 

 .كالتثقيفية كاإلعالمية األخرل

التعاكف المشترؾ مع جيات بحثية عالمية لنقؿ الخبرات كاالرتقاء بجكدة األبحاث  -5
 .الكطنية

 المكجكدة ةإنشاء كحدة متقدمة إلنتاج نماذج حيكانية خاصة تحاكي الظركؼ الفسيكلكجي -6
لدل بعض مرضى ضغط الدـ في المجتمع السعكدم، كذلؾ مف اجؿ إجراء مزيد مف 

 .التجارب العممية

 كالتكصيات لمقطاع الصحي كالمساعدة في رسـ االستراتيجيات تتقديـ االستشارا -7
 .الصحية الكطنية

 .دعـ مسارات الدراسات العميا كالتدريب المتخصص -8

 

 مركز التميز البحثي في التنوع اإلحيائي. 3

يعتمد مركز التميز البحثي في مجاؿ التنكع اإلحيائي بجامعة الممؾ سعكد عمى التعاكف 
في مجاؿ البحث العممي مف خالؿ االشتراؾ في دعـ نقؿ التقنية الحديثة إلى المممكة العربية 

يدعـ المركز البحكث قصيرة كطكيمة المدل كتطكير األجيزة العممية المعممية كالحقمية . السعكدية
كما يدعـ ىذا . في ىذا المجاؿ الحيكم الياـ كأحد أىـ المكارد الطبيعية المتجددة في المممكة

المركز كيطكر القدرات البحثية كالكفاءات العممية، كيساعد في بناء ككادر كخبرات عممية قكية 
ذات كفاءة عالية عف طريؽ التعاكف بيف العمماء كالباحثيف كالتكاصؿ مع مراكز األبحاث المتميزة 

يعتبر التدريب التقني المتطكر لمطالب الجامعييف كمكظفي المؤسسات . ذات العالقة محميان كدكليان 
كسكؼ ينتج عف ىذه الجيكد بحكث متميزة في . الحككمية كالخاصة أحد المياـ الرئيسية لممركز

 . مجاؿ المحافظة عمى التنكع اإلحيائي كاالستفادة المستدامة منو



 كما يقـك المركز بدعـ األنشطة البحثية المختمفة، كتنسيؽ التعاكف التدريبي بيف العمماء 
كالباحثيف بجامعة الممؾ سعكد، لمعمؿ جنبان إلى جنب مع الييئات الكطنية كالدكلية، كذلؾ إلحراز 
تقدـ متميز كمفيد في مجاؿ التنكع اإلحيائي، كيعطي المركز أكلية كأىمية كبيرة لتدريب كتعميـ 

الباحثيف الشباب لمكصكؿ بأبحاثيـ إلى المراتب العالمية لسد احتياجات الييئات الدكلية كالحككمية 
 .كالقطاعات الخاصة مف األبحاث اليامة مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ سكاءن القريب منو أك البعيد

 :مهام المركز 

 التعاكف العممي البحثي عمى المستكل المحمي كالدكلي. 

  تطكير كسائؿ اإلرشاد القياسية المتبعة بغرض تطكير إستراتيجية لممحافظة
 .عمى األنكاع

 التعميـ الحديث كالمتطكر لألجياؿ الجديدة مف الطالب كالباحثيف. 

 

 :أهداف المركز 
 :تتمخص أىـ أىداؼ المركز في أبحاث التنكع اإلحيائي فيما يمي 

 إجراء األبحاث ذات األىمية العممية كالتطبيقية عمى األنكاع اإلحيائية في المممكة. 

  تسييؿ تعاكف الباحثيف كالعمماء المحمييف كالعالمييف في مجاؿ التنكع اإلحيائي لمعمؿ
 .ضمف فرؽ عمؿ مشتركة

  تأسيس قاعدة معمكماتية إحيائية  تتكفر فييا المعمكمات المكجكدة في مراكز األبحاث
 .العالمية، كتؤسس قاعدة معمكمات لجميع األنكاع اإلحيائية في المممكة كالجزيرة العربية

  المساىمة في تعدد مصادر دخؿ المممكة مف خالؿ إشراؾ القطاع الخاص في التنمية
 .المستدامة كاالستفادة االقتصادية مف ىذا التنكع اإلحيائي البرم كالبحرم الكبير

  أف يتجاكب المركز مع احتياجات القطاع الحككمي كالخاص بتخريج ككادر بشرية عمى
 .مستكل عاٍؿ مف التدريب كالتأىيؿ كالتبادؿ الفكرم البناء

 نقؿ التقنية المتقدمة في مجاؿ التنكع اإلحيائي. 

 إيجاد فرص جذابة لمتعاكف البحثي في مجاؿ تخصص المركز. 

 االتصاؿ العممي كالندكات لتبادؿ المعمكمات العممية الجديدة كاالستفادة مف الخبرات. 

  يجاد منح لطالب المراحؿ الجامعية كما بعد الجامعة كالبرامج التدريب كدعـ الباحثيف كا 
 .التعاكنية



  دعـ كمعاكنة التمييدات التي مف شأنيا تكسيع الكعي التقني في المممكة، كالميف
 .العممية كالميف ذات العالقة

 إشراؾ القطاع الخاص في مشاريع بحثية كتطبيقية ذات مردكد اقتصادم مستداـ. 

 المساىمة في التربية كالتكعية البيئية كمشاركة المجتمع في أنشطة المركز. 

 
 
 
 

 : المختبر المركزي ويشمل- 4  

 

 .وحدة التحضيرات المجهرية . أ

ىػ، كتعتمد أساسان عمى خدمة الباحثيف مف طالب 1427أنشئت ىذه الكحدة عاـ 
كتيدؼ ، كطالبات مرحمة البكالكريكس كالدراسات العميا كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كخارجو

 : ىذه الكحدة إلى ما يمي 
تحضير كافة المثبتات كالمحاليؿ كالككاشؼ كالصبغات الالزمة ألعماؿ الكحدة  .1

 .كالجمسات العممية المتعمقة بذلؾ

تجييز الشرائح كالقطاعات الشمعية كالثمجية الالزمة لمباحثيف مف طالب كطالبات  .2
 .كأعضاء ىيئة التدريس

 .صبغ القطاعات النسيجية .3

 .الكشؼ عمى اإلنزيمات في العينات النسيجية الحيكانية .4

 .الكشؼ عف الدىكف في األنسجة الحيكانية المختمفة كبالطرؽ المختمفة .5

 .عمؿ الصبغات المناعية لألنسجة كالخاليا .6

 .إمكانية تحضير عينات تعميمية ألنسجة حيكانية كنباتية .7

فإف ىذه الكحدة تحتكم عمى أحدث التجييزات الالزمة لتحضير ، كلتحقيؽ ىذه األىداؼ
 :القطاعات النسيجية كالصبغ كمف ىذه األجيزة 

 (.Tissue Processor)جياز معاممة العينات النسيجية كيميائيان  .1

 (.Embeding station)محطة طمر الشمع  .2



 Rotary) ميكركمتر 3أجيزة قطع العينات كبسمكات مختمفة تصؿ حتى  .3

microtom/ctyostat)  

 .(Autostainer)جياز صبغ كتغطية القطاعات آليان  .4
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ميكركتـك لمقاطع شمعية 

 
كريكستات 

 

 
 جياز الطمر

 
 

 
 جياز الصبغ اآللي

 
 

 
 
 

 وحدة التصوير بالمجاهر الضوئية . ب

 ىػ، كيعتمد عمؿ ىذه الكحدة عمى فحص 1430 / 1429تـ إنشاء ىذه الكحدة خالؿ عاـ 
الطفيميات ، كما يقـك بفحص عينات الميكركبات، عينات األنسجة الحيكانية كغيرىا مف القطاعات
. أك الحشرات باستخداـ أحدث المجاىر الضكئية

: كمف المجاىر المتكفرة في الكحدة
1- Image analysis microscope (Nikon with Digital camera) 
2- Image analysis microscope (Licka with Digital camera) 



3- cooliscope (Nikon with digital camera) 
4- ordinary light microscope (Olympus with analog camera) 

 

 
المجير الضكئي التحميمي 

 
 

 وحدة األجهزة  . ت

كيقـك فنيكف . تضـ ىذه الكحدة العديد مف األجيزة التي يستطيع الجميع االستفادة منيا
متخصصكف بتشغيؿ ىذه األجيزة لمقياـ ببعض التحاليؿ الخاصة بمشاريع أبحاث طمبة 

تيدؼ ىذه الكحدة إلى تقديـ . البكالكريكس كطالب الدراسات العميا كأبحاث أعضاء ىيئة التدريس
الخدمات لمنسكبي قسـ عمـ الحيكاف مف أعضاء ىيئة تدريس كطالب بتكفير األجيزة الالزمة 

لدعـ أبحاثيـ، كما تقدـ ىذه الكحدة الخدمات المتعددة لطالب قسـ عمـ الحيكاف لتطكير مستكل 
كمف األجيزة المتكفرة في ىذه . البحث العممي كلتأىيميـ التأىيؿ المناسب لمكاكبة سكؽ العمؿ

: الكحدة 

 .(Atomic Absorption)جياز االمتصاص الذرم  .1

 .(DNA sequencer)جياز تحديد تتابعات الدنا  .2

 .HPLCجياز الكرماتكجرافي عالي األداء لمسكائؿ  .3

 .Spectrophotomerمطياؼ ضكئي  .4

 .Flame photometerمطياؼ ليبي  .5

 . (Deep Freezer)  م86º-ثالجة حفظ عند درجة  .6

 (Refrigerated centrifuge)أجيزة طرد مركزم بنظاـ التبريد العالي  .7

 .(High pressure sterilizer)جياز تعقيـ  .8

 .(pH meter)أجيزة قياس درجة األس الييدركجيني  .9



 .(Ice Maker)صانعة ثمج  .10

 . CO2 incubatorحاضنة ثاني أكسيد الكربكف  .11
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 جياز الكرماتكجرافي عالي األداء لمسكائؿ

 

 جياز اإلمتصاص الذرم

 

جياز تحديد تتابعات الدنا 

 

 



 : وحدة زراعة الخاليا واألنسجة . ث

ىػ لكي 1429/1430تـ تفعيؿ ىذه الكحدة في بداية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
تضـ ىذه الكحدة كافة . يستفيد منيا جميع أعضاء ىيئة التدريس كطمبة الدراسات العميا بالقسـ

 :األجيزة كالتجييزات الالزمة الستزراع الخاليا كاألنسجة كالتي منيا

 .Laminar flow hoodغطاء التدفؽ الطبقي  .1

 .CO2 incubatorحاضنة ثاني أكسيد الكربكف  .2

 .Inverted microscopeمجير مقمكب  .3

 .Autoclaveمعقـ  .4

 .Water Distillerجياز تقطير الماء  .5

 .ثالجات كفريزرات .6

 .Liquid Nitrogenحاكم نيتركجيف سائؿ  .7

أجيزة قياس األس الييدركجيني / العديد مف التجييزات األخرل مثؿ حمامات مائية  .8
 . كستيكرات كخالفياWestern blotكجياز 
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 : وحدة المجهر االلكتروني النفاذ. ج

بعد أخذ  (أك كائنات حية دقيقة أنسجة)ىذه الكحدة بدراسة التراكيب الدقيقة لمعينات الحيكية  تعني
 :كىي مختبرات لتحضير العينات، قطاعات رقيقة جدان منيا، كيكجد بيذه الكحدة ثالث

 .أجيزة سكاكيف القطع الزجاجية مختبر - 



عداد القطاعات نصؼ الدقيقة مختبر -   .أجيزة إبراز العينات المحضرة كا 
 .أجيزة القطع الفائقة الدقة مختبر - 

 
 

 : وحدة المجهر االلكتروني الماسح. ح

ظيار التككينات الدقيقة  يستخدـ في دراسة السطح الخارجي لمعينات بمختمؼ أنكاعيا كا 
الماسح جياز طالء العينات بالذىب  لتمؾ السطكح، كما تخدـ عينات المجير االلكتركني

 .كجياز طالء العينات بالكركـ

 
 

 Digital Labالمختبر الرقمي   . 5

ىػ 1429/1430تـ تدشيف ىذا المختبر مع بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 
، ( حيف245)، كعمـ األنسجة ( حيف213)عمـ الطفيميات : ليتـ تدريس ثالثة مقررات فيو ىي

 .( حيف421)كعمـ األجنة الكصفي 

لكؿ .  جياز كمبيكتر متصؿ بعضيا ببعض بشبكة داخمية21يحتكم ىذا المختبر عمى 
جياز كمبيكتر مجير ضكئي مزكد بكاميرا متصمة بالكمبيكتر الخاص بو تمكف أستاذ المادة مف 
رساليا لمطالب لمشاىدتيا عمى أجيزتيـ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطالب  التقاط صكرة الشريحة كا 
إذا ُطمب منيـ فحص الشرائح، كما يستطيع أستاذ المقرر استعراض ممفات البكربكينت كصفحات 



يستطيع الطالب أيضان . االنترنت أماـ الطالب كذلؾ بكاسطة البركجكتر المتصؿ بجياز األستاذ
كتابة البيانات كالمالحظات عمى صكر الشرائح المرسمة ليـ مف قبؿ األستاذ كاالحتفاظ بيا في 

مف الجدير بالذكر أنو . مجمد خاص بيـ عمى الجياز، كمف ثـ أخذ نسخة لمراجعتيا في المنزؿ
تـ افتتاح مختبر رقمي ثاني بالقسـ في بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 

 ..ىػ1430/1431
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  متحف قسم عمم الحيوان
 

 

 

 

يعتبر المتحؼ مف الكحدات اليامة بالقسـ إذ يستفيد منو طالب القسـ كجزء مف 
الدراسة العممية حيث يتـ تطبيؽ ما درسكه نظريان كعمميان عف الحيكانات بمشاىدتيا كىي 

كقد تأسس ىذا المتحؼ في شير شكاؿ ، محنطة كمعركضة داخؿ فتريناتيا في المتحؼ
ىػ بعدد قميؿ مف العينات لميدؼ المذككر أعاله، كبعد أف تـ تحديث 1390مف العاـ 

المتحؼ كأعيد افتتاحو مرةن أخرل، في النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي 
ىػ، بدأ يستقبؿ زكاره مف طالب الكمية كالكميات األخرل، ككذلؾ طالب 1416/1417

المدارس بمختمؼ مراحميـ الدراسية مف داخؿ مدينة الرياض كخارجيا لالطالع عمى ما 
يحتكيو المتحؼ مف عينات حيكانية مف البيئة المحمية كالبيئات األخرل كذلؾ كجزء مف 

 .نشاطيـ الالصفي

كيشارؾ المتحؼ في المعارض التي تقاـ داخؿ الجامعة كخارجيا مثؿ معرض 
، الظكاىر الطبيعية بكمية العمـك كفعاليات الميرجاف الكطني لمتراث كالثقافة في الجنادرية

كما ينظـ المتحؼ مف فترة ، ككذلؾ المعارض التي تقيميا بعض مدارس مدينة الرياض
 .ألخرل دكرات تدريبية في التحنيط كحفظ العينات كتصبير الحشرات
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ثشٔبِظ ِبعغزٍش اٌؼٍَٛ فً اٌزٕٛع اإلحٍبئً  

 أصبح االىتماـ بالتنكع اإلحيائي كالمحافظة عميو مف اىتمامات األمـ األساسية لما لو 
مف تأثير عمى استمرار الحياة عمى كككب األرض، كقد تمثؿ ىذا االىتماـ في تكقيع ما يزيد 

 دكلة عمى اتفاقية التنكع اإلحيائي كالتي ناقشيا مؤتمر األمـ المتحدة الذم عقد في 150عمى 
لقد أكد المؤتمر أىمية المحافظة كاالستخداـ المستداـ لممكارد اإلحيائية في . ـ1992البرازيؿ عاـ 

كؿ دكلة،  كما أكد المؤتمر عمى مسئكليات األعضاء في إجراء الدراسات كالتدريب كدعـ التعاكف 
ىػ استشعاران 1422كقد انضمت المممكة لالتفاقية في بداية عاـ . لمحفاظ عمى التنكع اإلحيائي

منيا بأىمية صكف التنكع اإلحيائي كالحفاظ عميو كاالستفادة مف المنافع الناشئة مف تطبيؽ الدكؿ 
 . األعضاء لالتفاقية

 إدراكان مف جامعة الممؾ سعكد ألىمية التنكع اإلحيائي كالمحافظة عميو، فقد أقّرت برنامجان 
مشتركان بيف كمية العمكـ ممثمةن بقسـ عمـ الحيكاف كقسـ النبات كاألحياء الدقيقة، ككمية الزراعة 

ممثمةن بقسـ اإلنتاج الحيكاني كقسـ اإلنتاج النباتي، لتأىيؿ متخصصيف في مجاؿ التنكع 
 :اإلحيائي، كلممساىمة في البحكث كالدراسات المتعمقة بيذا المجاؿ، كييدؼ ىذا البرنامج إلى

  كسابيـ الميارات كالخبرات في مجاؿ التنكع اإلحيائي إعداد الباحثيف العممييف كا 
 .لممحافظة عمى المكارد الطبيعية كالتراث الحضارم اإلحيائي

  المساىمة في الدراسات كاألبحاث المتعمقة بالحياة الفطرية كالمكارد الطبيعية
 .لمعرفة مخزكف المممكة مف الكائنات الحية ككيفية االستفادة منيا

  مكاكبة المستجدات كاالىتمامات العممية بقضايا البيئة كمككناتيا اإلحيائية
 .كالتصدم لمشكالتيا في سبيؿ حياة أفضؿ

  المساىمة في تحقيؽ السياسات الكطنية اليادفة إلى حماية الكائنات الحية
جراء الدراسات كاالىتماـ بقضايا البيئة لمكصكؿ إلى الحمكؿ المناسبة ليا  كا 

 .محميان كعالميان 
 

 :شــروط  القبول

 :   أف يككف المتقدـ حاصالن عمى درجة البكالكريكس في أحد التخصصات األحيائية .1



النبات، كالحيكاف، كالمراعي، كالغابات، أك أحد التخصصات األخرل ذات  العالقة 
 .مف جامعة الممؾ سعكد أك مػا يعادليا

 .  أف يجتاز المتقدـ مقابمة شخصػية تجرييا المجػنة المشرفة عمى البرنامج .2

 .الشركط األخرل الكاردة في الئحة الدراسات العميا .3

يتـ تقديـ طمبات القبكؿ في عماده الدراسات العميا بجامعة الممؾ سعكد حسب التكاريخ 
 .المعمنة مف قبؿ العمادة

 

 :نظام الدراسة

 تككف الدراسة لمحصكؿ عمى الدرجة في ىذا البرنامج بالمقررات الدراسية كالرسالة حسب 
 كحدة دراسية مكّزعةن عمى ثالث فصكؿ 24النظاـ الفصمي بالجامعة حيث يدرس الطالب 

 كحدات دراسية في 9 كحدات دراسية في الفصؿ الدراسي األكؿ، ك 10دراسية، بحيث ينيي 
 . كحدات دراسية في الفصؿ الدراسي الثالث5الفصؿ الدراسي الثاني، ك 

 يقـك الطالب بعد ذلؾ بكتابة مشركع بحثو خالؿ الفصؿ الدراسي الثالث، كمف ثـ يقـك 
 .بتنفيذ المشركع ككتابة الرسالة تمييدان لمناقشتيا

 :بعض مقررات البرنامج

 التنكع اإلحيائي في النظـ البيئية. 
 تصنيؼ المجمكعات النباتية كالحيكانية. 
 التنكع اإلحيائي كالتنمية. 
 إدارة الحياة الفطرية. 
 المتعددؿإدارة المراعي لالستغال . 
 أمراض النباتات كالحيكانات الفطرية. 
 األصكؿ الكراثية. 
 أنظمة كتشريعات المحافظة عمى البيئة. 
 إنماء كتربية الغابات. 
 المحافظة عمى الثركة الحيكانية. 
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 الحيوان علم قسم ومنسوب

  الحيوان علم بقسم  التخصصية المجموعات

 

: والطفيليات الحشرات مجموعة- 1

  

 

 (ِمشس اٌّغّٛػخ )ِحّذ ثٓ صبٌح اٌخٍٍفخ     . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ  

 ثٌٍٛٛعٍب ٚفغٌٍٛٛعٍب اٌحششاد، :  اٌزخصص اٌذلٍك 

mkhalifa@ksu.edu.sa :   اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ    

 128ة 2 سلُ اٌّىزت   4675750٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِحّذ ثٓ صبٌح اٌٍٛعف . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌطفٍٍٍبد:  اٌزخصص اٌذلٍك 

 myousif@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 101 سلُ اٌّىزت  أة 4675777٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِىً ثٓ ػجذ هللا اٌؼّٛدي . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌحششاد ٚاٌزصٍٕف: اٌزخصص اٌذلٍك 

 mamoudi@ksu.edu.sa:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 102 سلُ اٌّىزت  أة 4675785٘برف اٌّىزت 

 

 

 

 اششف ِحّذ احّذ ػًٍ . د

 أعزبر ِشبسن: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌحششاد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 amahmedkeele@yahoo.co.uk: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ

 68 سلُ اٌّىزت  أة 4675920: ٘برف اٌّىزت 

 

  

 

 اششف ِحّذ ػًٍ ِشبًٌ . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 فغٌٍٛٛعً حششاد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 mashaly00@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 114 ِىزت أة 4695240: ٘برف اٌّىزت 

 

 صبٌح ػجذ اٌشحّٓ اٌمشٌشً . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌطفٍٍٍبد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 guraishi@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 ة  2 سلُ اٌّىزت 4675754: ٘برف اٌّىزت 
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 ػجذ اٌؼظٍُ شؼجبْ ػجذ اٌجبلً ػجذ اٌغٛاد. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 طفٍٍٍبد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 azema1@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 157ة 2 ِىزت 4675754: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِحّذ الجبي صذٌمً. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌحششاد : اٌزخصص اٌذلٍك 

 miqbals@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 118ة 2  ِىزت 4675751:  ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِحّذ ػجذ إٌّؼُ ِحّذ دخًٍ حّبد. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 اٌجٌٍٛٛعٍب اٌغضٌئٍخ ٌٍطفٍٍٍبد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 mdkhil@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 157ة 2 ِىزت 4675754: ٘برف اٌّىزت 

 

  

 

 ِبعذٖ ِصطفى عٕذ. د.أ

 عزبر أ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ٌٍٚبدأطفٍٍٍبد ٚ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 sand_mm2000@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

  

 

 رٙبًٔ حغٓ ػٍبد . د

 أعزبر ِشبسن: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 فغٌٍٛٛعٍب ِٕٚبػخ اٌحششاد: اال٘زّبِبد اٌجحضٍخ

 tahanyayaad@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 

  

 

 اثزغبَ ِحّذ اٌؼٍٍبْ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌطفٍٍٍبد: اٌزخصص اٌذلٍك

 eolayan@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 4767296: ٘برف اٌّىزت 

  

 

عٛعٓ ػٍى  ػّش اٌحغٓ .د

 ِغبػذ أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ

ػٍُ اٌطفٍٍٍبد -ثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ : اٌزخصص اٌذلٍك

 sawsanaomer@gmail.com:اٌجشٌذ االٌىزشٚٔى

 4767296: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِٙب حغٍٓ األٍِٓ . د

  ِغبػذأعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 طفٍٍٍبد طجٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

  mahaalamin@yahoo.com:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 
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 (ِمشس اٌّغّٛػخ )ػًٍ ثٓ عٍٍّبْ اٌؼمً  . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ عٍٛن اعّبن اٌٍّبح اٌؼزثخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 alakel@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 63 سلُ اٌّىزت  أة 4675919٘برف اٌّىزت 

  

 

 حّٛد ثٓ فبسط اٌجٍٛي . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ  اٌؼٍٍّخ  

 عّبن ألثٍئخ ٚثٌٍٛٛعٍب ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 halkaham@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 65، ِىزت  اة 4675921٘برف ِىزت   

  

 

 ٔبصش ثٓ ػجذ هللا األصمٗ. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 عّبنألثٌٍٛٛعٍب ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 alasgah@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 127ة 2 ِىزت  4675749٘برف ِىزت 

  

 

 اٌغٍذ ِحّذ اثشاٍُ٘ ٌٛٔظ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 عّبنألثٍئخ ٚفغٌٍٛٛعٍب ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 emyounis@hotmail.com:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 117ة 2 سلُ اٌّىزت  4675764: ٘برف اٌّىزت 

 

 صثٍش احّذ ػًٍ حغٓ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 عّبنألثٌٍٛٛعٍب ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 zahmed@ksu.edu.sa :اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 65، ِىزت  اة 4675925: ٘برف اٌّىزت 

 

 

 ػجذ اٌٛ٘بة ػجذ اٌّؼض ػجذ اٌٛاسس احّذ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 رغزٌخ ٚ سػبٌخ أعّبن : اٌزخصص اٌذلٍك 

 awarith@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 117ة 2 سلُ اٌّىزت  4675764٘برف اٌّىزت 

  

 

 ثشًِٚ  فٍشن . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 حٍبء ِبئٍخأ: اٌزخصص اٌذلٍك

 virkg@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1509 رحٌٍٛخ  4789585:  ٘برف اٌّىزت 
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 (ِمشس اٌّغّٛػخ )احّذ ثٓ ساشذ اٌحٍّذي  . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 يػٍُ األعٕخ اٌزغشٌت: اٌزخصص اٌذلٍك 

 Ahimaidi@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 110 سلُ اٌّىزت  أة 4675786٘برف اٌّىزت 

  

 

 اثشاٍُ٘ ثٓ ِحّذ اٌٙضاع. د. أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌغذد اٌصّبء : اٌزخصص اٌذلٍك 

 imalhazza@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 60 سلُ اٌّىزت  أة 4675916: ٘برف  اٌّىزت 

  

 
 

 ػضّبْ ثٓ ػجذ هللا اٌذٚخً . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ األعٕخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 aldokhi@ksu.edu.sa : اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 

 

 عٍّش ػجذ إٌّؼُ ثشٕذي. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 فغٌٍٛٛعٍب اٌغذد اٌصّبء: اٌزخصص اٌذلٍك 

 sboshandy@hotmail.com:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

   59  سلُ اٌّىزت أ ة 4675915: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 حسام عبيد عبد ربه. د

 أعزبر ِشبسن : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 مناعةػٍُ :اٌزخصص اٌذلٍك 

 hassamebaid@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 4675771: ٘برف  اٌّىزت 

  

 

 صالح بن عبد الحميد قنديل . د

 أستاذ مشارك: المرتبة العلمية 

 عضاء التكاثر أعلم وظائف : التخصص الدقيق 

 skandeal@hotmail.com: البريد االلكتروني 

 111 رقم المكتب  أب 4675787: هاتف المكتب 

 

 

 عّبي عّبي ػجذ اٌشؤٚف  ثذس . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ إٌّبػخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 badr73@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 106 ِىزت أة 4675773: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 اثشاٍُ٘ ػجذ هللا حغٓ ثشوبد. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػضبءألػٍُ ٚظبئف ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 ibarakat@ksu.edu.sa : اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  
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 صبٌح ثٓ حّذ اٌٛاصً. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 فغٌٍٛٛعٍب ضغظ اٌذَ ٚ ٚظبئف اٌىٍى: اٌزخصص اٌذلٍك 

   sawasel10@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 

  

 

 خذٌغخ عّبي اٌذٌٓ أدُ٘. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ ٚظبئف األػضبء : اٌزخصص اٌذلٍك

   kadham@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1506 رحٌٍٛخ  4789585: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 

 ِٕبس ػفذ عٍٍُ  . د

 أعزبر ِشبسن: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 عٕخ عضٌئٍخأ: اٌزخصص اٌذلٍك

 Manar@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1503  رحٌٍٛخ 4789585: ٘برف اٌّىزت 

 

 

 ِٙب حغٓ داغغزبًٔ . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 .اٌغذد اٌصّبء اٌغضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك

 mahahd@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1681  رحٌٍٛخ  4771085: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ٔبدٌخ ػجذ اٌؼضٌض عؼٛد اٌؼٍغى. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 فغٌٍٛٛعٍب اٌزىبصش:  اٌزخصص اٌذلٍك

 naleissa@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1314  رحٌٍٛخ 4789585: ٘برف اٌّىزت  

  

 

  فرهود حسن منال. د
 مساعد أستاذ : العلمية المرتبة

  عضاءأ وظائف علم : الدقيق التخصص
  : االلكتروني البريد
 1506 رحٌٍٛخ  4789585 : المكتب هاتف

  
 

 : واألنسجة والوراثة الخلية بيولوجيا مجموعة- 4 .

  

 

 (ِمشس اٌّغّٛػخ )فٍصً ثٓ ِحّذ اثٛ طشثٛػ   . د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌٛساصخ : اٌزخصص اٌذلٍك 

 ftarbush@yohoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 137ة 2 سلُ اٌّىزت  4675759٘برف اٌّىزت 

  

 

 ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌصبٌح . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ : اٌزخصص اٌذلٍك 

 azsaleh@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 125ة 2 سلُ اٌّىزت   4675761٘برف اٌّىزت 
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 ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ػًٍ اٌخضٍشي . د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ اٌغضٌئً : اٌزخصص اٌذلٍك 

 kedhairy@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 129ة 2 سلُ اٌّىزت  4675765٘برف اٌّىزت 

 

 

 

 ٔٛسي ثٓ طب٘ش اٌطٍت . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ٔغغخ ألػٍُ وٍٍّبء ا: اٌزخصص اٌذلٍك 

 ntaib@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 113 ِىزت  اة 4675789٘برف اٌّىزت  

 

 

 ِحّذ ثٓ احّذ ٚدػبْ. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ : اٌزخصص اٌذلٍك 

 wadaan@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 170 سلُ اٌّىزت  أة 4735266: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 عبٌٚذ ِغشاد. د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 musarratj1@yahoo.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 129ة 2 سلُ اٌّىزت  4675768: ٘برف اٌّىزت 

 

 

 عؼٛد ثٓ ػجذ اٌشحّٓ اٌؼشٌفً . د

 أعزبر ِشبسن: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ ٚاٌجٌٍٛٛعٍب اٌغضئٍخ : اٌزخصص اٌذلٍك 

 sarifi@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 108 سلُ اٌّىزت  أة 4675779: ٘برف  اٌّىزت 

  

 

 ٌبعش ثٓ ػجبط إٌمبدي. د

 أعزبر ِغبػذ : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 خٍٍخ ٚثشٚرٍٓ عضٌئً: اٌزخصص اٌذلٍك 

 ynakady@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

  4675916: ٘برف اٌّىزت 

 

  

 

 ػّش حبِذ ِحّذ ػجذ اٌمبدس . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 اٌّغٙش االٌىزشًٚٔ:  اٌزخصص اٌذلٍك 

 omabdelkader7@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 78أة :   ِىزت 4675784: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ثشاط ساط عٍٍٕظ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 brajmicrobs@rediffmail.com:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

  4675768: ٘برف اٌّىزت 
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 ِمصٛد أحّذ صذٌمً . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 :اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

  4675768: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 لٍصش صبلت . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

:quaisersaquib@rediffmail.com 

  4675768: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ِحّذ فبسٚق خبْ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ٕ٘ذعخ ٚساصٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 fmubammed@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 107أة :  ِىزت سلُ 4675783: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 ٚائً ٔجًٍ حضٌٓ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ٍِىشٚثٌٍٛٛعً ٚثٌٍٛٛعٍب عضٌئٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 whozzein@ksu.edu.sa:اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 4679664: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 اٌغٍذ احّذ اٌغٍذ أحّذ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌحٌٍٛخ اٌصٕبػٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 eaelsayed@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ

 4675771: ٘برف اٌّىزت

  

 

 ػال ثٓ ِحّذ اٌٙبثظ. د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 اٌٛساصخ اٌخٌٍٛخ: اٌزخصص اٌذلٍك

 ohabit@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1504  رحٌٍٛخ 4789585: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 آِبي ػجذ هللا اٌٙضاع. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ: اٌزخصص اٌذلٍك

 alhaza @ hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 4689585: ٘برف اٌّىزت  

  

 

  اٌغحٍجبًٔ ػًٍأزصبس عٍٍّبْ . د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌخٍٍخ : اٌزخصص اٌذلٍك

 ealsuhaibani@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 1512 رحٌٍٛخ 4789585: ٘برف اٌّىزت 
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 : والتلوث الحيوانية البيئة مجموعة- 5

  

 

 (ِمشس اٌّغّٛػخ )ِحّذ ثٓ خبٌذ اٌغؼذْٚ   . د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌضٚاحف : اٌزخصص اٌذلٍك 

 msadoon@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 142ة 2 سلُ اٌّىزت   4675755٘برف اٌّىزت 

  

 

 عّؼبْ ثٓ عؼٍذ ػغبسَ . د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌغٍٛن: اٌزخصص اٌذلٍك 

 Jajarem@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 130ة 2 سلُ اٌّىزت  4675752٘برف اٌّىزت 

  

 

 خبٌذ ثٓ ػجذ هللا اٌششٍذ. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ رٍٛس األٌٍٚبد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 krasheid@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 140ة 2 سلُ اٌّىزت  4675758٘برف سلُ 

 

 

 ػٛض ثٓ ِزٍشٌه اٌغًٕٙ . د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 .ػٍُ اٌجٍئخ:  اٌزخصص اٌذلٍك 

 ajohany@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 138ة 2 ِىزت  4675760 ٘برف اٌّىزت  

  

 

 فٙذ ثٓ ػجذ اٌّحغٓ اٌّغٕذ. د.أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ياٌزٍٛس اٌجٍئ:  اٌزخصص اٌذلٍك 

 almisned@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 136ة 2 ِىزت  4677703– ٘برف اٌّىزت سلُ  

  

 

 ِحّذ ثٓ احّذ اٌذخًٍ . د.أ

 أعزبر: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 رششٌح ِمبسْ: اٌزخصص اٌذلٍك 

 modakmam@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ  

 158ة 2 سلُ اٌّىزت  4675756٘برف اٌّىزت  

  

 

 ِٕصٛس ثٓ اثشاٍُ٘ إٌّصٛس . د. أ

 أعزبر : اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌطٍٛس: اٌزخصص اٌذلٍك 

 mmansour@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 66 سلُ اٌّىزت  أة 4675922: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 اثشاٍُ٘ ثٓ ٔبصش اٌصٌٛطً. د

 أعزبر ِشبسن: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌزٍٛس: اٌزخصص اٌذلٍك 

 Ibrahm333@hotmail.com: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

 62 سلُ اٌّىزت  أة 4675918: ٘برف  اٌّىزت 

  

 

 

mailto:msadoon@ksu.edu.sa
mailto:msadoon@ksu.edu.sa
mailto:Jajarem@ksu.edu.sa
mailto:Jajarem@ksu.edu.sa
mailto:krasheid@ksu.edu.sa
mailto:krasheid@ksu.edu.sa
mailto:ajohany@ksu.edu.sa
mailto:ajohany@ksu.edu.sa
mailto:almisned@ksu.edu.sa
mailto:almisned@ksu.edu.sa
mailto:modakmam@ksu.edu.sa
mailto:modakmam@ksu.edu.sa
mailto:mmansour@ksu.edu.sa
mailto:mmansour@ksu.edu.sa
mailto:Ibrahm333@hotmail.com
mailto:Ibrahm333@hotmail.com


 

 ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ٔبصش اٌؼمًٍٍ. د

 أعزبر ِغبػذ: اٌّشرجخ اٌؼٍٍّخ 

 ػٍُ اٌضذٌٍبد: اٌزخصص اٌذلٍك 

 aalagaili@ksu.edu.sa: اٌجشٌذ االٌىزشًٚٔ 

  134ة 2 ِىزت 4670352: ٘برف اٌّىزت 

  

 

 حامد بن عبد الحميد السريحي. د

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية 

 أحياء مائية  : التخصص الدقيق 

 hel_serehy@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 122ب 2 مكتب  4675753: هاتف المكتب 

 

 

 صفوت فريد سالمه. د

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية 

   يافسيولوج- بيولوجيا إشعاعية : التخصص الدقيق 

 sasalama@ksu.edu.sa: البريد االلكتروني 

 

  

 اسامة بدرى محمد. د 

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية  

 الحياة الفطرية  -طفيليات جزيئية: التخصص الدقيق  

 obmkkwrs@yahoo.co.uk: البريد االلكتروني  

 158ة 2 سلُ اٌّىزت   4675756٘برف اٌّىزت 
 

 

 مي عبدالرحمن العبيد. د

 أستاذ مساعد: المرتبة العلمية 

   علوم بيئية: التخصص الدقيق 

 : البريد االلكتروني 

 4789585: هاتف المكتب 
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(: نوداريإ ختبر،و مفني ن،ومعيد ن،ومحاضر )بالقسم المساندة الهيئة

 نووالمعيد نوالمحاضر :

 المطيرم شريد عبيد بدر.أ 2 الحكيـ سميماف محمد األميف. أ 1

3 

 
 الشػػكا رجػب ياسػر. أ

4 

 
 المطيرم حامد بف مخمد. أ

5 

 
 الرفاعي فيد الكاحد عبد. أ

6 

 
 الركؼ محمد فيصؿ. أ

 حساينو عمي خالد. أ 8 العمر يكسؼ سميماف. أ 7

 نوداريإلوا نوالفني : 

1 

 
 الطميحي فتحي بف أحمد. أ

2 

 
 العتيبي مساعد بف بندر. أ

3 

 
 طػمبػو عمػي جػمػاؿ. أ

4 

 
 فادف اسامو مػحمػد يحػيى. أ

5 

 
 العتيبي سحمي بف حمد. أ

6 

 
 الغربػي حبيميص بف خالد. أ

7 

 
 الجػدكع راشد بف سعػد. أ

8 

 
 مسعػكد نعيػـ سعػكد. أ

 10 عسيرم سعد بف سعيد. أ 9

 
 السالـ عمي بف صادؽ. أ



11 

 
 المالكػي  أحمد بف عبداهلل. أ

12 

 
 أبكحبيش محمد بف عبدالرحمف. أ

13 

 
 السػكادم ذيب عمػي. أ

 الفكي اهلل عبد خالد. أ 14

 16 العمرم عثماف بف عبدالرحمف.أ 15

 
 الشيراني عبدالرحمف بف فالح. أ

 عطية محمد كماؿ. د 18 الطميػاف سميماف بف فيػد. أ 17

19 

 
 الشمرم سميماف بف محسف. أ

20 

 
 الثكيني  عمي بف محمد. أ

21 

 
 العنزم  ىتؿ بف محمد. أ

 االسػالـ رفيػؽ محمػد. أ 22

 المقصكد عبد مصطفى. أ 24 عمكاف ميني عمي محمد. أ 23

25 

 
 العنزم زعؿ بف يكسؼ. أ

 العبيد الرحمف عبد مي. د 26

 السديرم طارؽ العنػكد. أ 28 الراجػح حمػد  البندرم. أ 27

 الخريجػي فيد  أفػراح. أ 30 الحربػي عكض آمػاؿ. أ 29

 الزىراني أحمد جػكاىر. أ 32 الشيػرم عبػداهلل إيماف. أ 31

 العمرم ظافر عيكد. أ 34 الشمرم عبيد جميمة. أ 33

 المػػير ناصػر رفػاة. أ 36 البشػر إبراىيـ غػادة. أ 35

  الحكمي ىناء. أ 38 العجمػي اهلل عطا ريػـ. أ 37

 العقيؿ خميفو رشا. أ 40 اليامػي  ميدم نػكؼ. أ 39

 المحاسنة حسػف أميرة. أ 42 اليادم العبد محمد نيا. أ 41



 عناوين االتصال
 

 :رئيس القسم 
 4675773: الياتؼ 

 
 :السكرتارية 

 4675771: الياتؼ 
 

 :البريد االلكتروني 
zoology_ksu@hotmail.com 

 
 :مسجل القسم 

 4673470:الياتؼ 
 :البريد االلكتركني 

Saud1956@yahoo.com 
 

 :العنوان البريدي 
 جامعة الممؾ سعكد

 كمية العمـك
 قسـ عمـ الحيكاف

 11451 الرياض 2455ب .ص
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